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1 Erről a dokumentumról 
 

• A kezelési útmutató a készülék szerves részét képezi.  
 

• Ezt a dokumentációt tartsa mindig kéznél, hogy szükség esetén olvasható 
legyen. 

 

• Olvassa el figyelmesen a jelen kezelési útmutatót, és ismerkedjen meg a 
termékkel, mielőtt alkalmazná. 

 

• A termék későbbi felhasználóinak ezt a kezelési útmutatót tovább kell adni. 
 

• A sérülések és a termékek károsodásának elkerülése érdekében különösen 
ügyeljen a biztonsági és figyelmeztető utasítások betartására. 

 

 
Az Ön testo 400 univerzális klímamérőjére vonatkozó további 
információkat a www.testo.com weboldalon a termékspecifikus 
letöltések alatt, az online-kezelési útmutatóban találja meg. 

 
 

2 Biztonság és ártalmatlanítás 
 

Kérjük, vegye figyelembe a Testo információk dokumentumot (a termékhez 
csatolva). 
 

3 Termékspecifikus biztonsági 
utasítások 

 

 VESZÉLY 
 

Beépített mágnes 
Életveszély szívritmus-szabályozót viselők számára! 
- Tartson szívritmus-szabályzója és a mérőkészülék között legalább 20 cm-

es távolságot. 
 
 

 

FIGYELEM 
 

Beépített mágnes 
Más készülékek károsodása! 
- Tartsa meg a biztonsági távolságot az olyan készülékektől, amelyekben a 

mágneses tér sérülést okozhat (pl. monitorok, számítógépek, hitelkártyák, 
memóriakártyák…). 
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4 Adatvédelem 
A testo 400 mérőkészülék lehetővé teszi a személyes adatok, mint név, cég, 
ügyfélszám, cím, telefonszám, e-mail-cím és honlap bevitelét és mentését. 
Felhívjuk a figyelmét, hogy az itt kínált funkciókat saját felelősségére használja. 
Ez különösen érvényes az interaktív funkciók esetében (pl. ügyféladatok 
mentése vagy mérési értékek szétosztása). Az országában érvényes 
adatvédelmi rendelkezések és törvények betartásáért Ön a felelős. Ezért a 
személyes adatok Ön által végzett feldolgozásai jogszerűségének biztosítása az 
Ön kötelessége. 
A mérőkészülékkel gyűjtött személyes adatok soha nem kerülnek Testo SE & 
Co. KGaA részére automatikusan átadásra. 
 

5 Használat 
A testo 400 mérőkészülék klimatikus paraméterek mérésére szolgál. A testo 400 
különösen alkalmas a munkahelyek komfortszintjének megítélésére vonatkozó 
mérésekre, valamint a beltéri levegőtechnikai berendezésekben és 
berendezéseken végzendő áramlásmérésekre. 

 
Kizárólag képzett szakszemélyzet alkalmazhatja. Robbanásveszélyes 
területeken tilos a termék alkalmazása! 
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6 Termékleírás 
 

6.1 Elölnézet 

 
1 Be/Ki-gomb 2 Kijelző-kezelőfelület (lásd a 6.3 

fejezetet) 
3 USB-interfész/hálózati adapter 

csatlakozó 
4 Érzékelő-csatlakozók (lásd az 5.3 

fejezetet) 
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6.2 Hátulnézet 

 
1 Kamera 2 Csatlakozók nyomáskülönbség 

méréshez 
(+/- jelölése) 

3 Mágnes 4 Rögzítés hordozószíj részére 
5 USB-interfész / hálózati adapter 

csatlakozó 
  

 

 VIGYÁZAT 
 

A nyomótömlő leugorhat a csatlakozóaljzatról. 
Sérülésveszély! 
- Ügyeljen a megfelelő csatlakoztatásra. 
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6.3 Érzékelő csatlakozók 

 
1 K (T1 és T2) típusú termoelem-

érzékelő csatlakozó 
2 Érzékelő csatlakozó 

TUC-dugóval (A és B) 
 
 

7 Üzembe helyezés 
 

7.1 Hálózati adapter / energiatároló 
A mérőkészülék egy energiatárolóval kerül kiszállításra. 
 

 
A mérőkészülék alkalmazása előtt töltse fel teljesen az energiatárolót. 

 

 
A hálózati adapter USB-kábelét az oldalsó USB-interfészbe kell 
bedugni. 

 

 
A hálózati adapter bedugása után a mérőkészülék ellátása 
automatikusan a hálózati adapteren keresztül történik. 

 

 
Az energiatárolót csak 0 … 45 °C környezeti hőmérséklet között 
szabad tölteni. 
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7.2 A testo 400 be- és kikapcsolása 
Tényleges 
állapot 

Művelet Funkció 

Készülék ki Gomb nyomása hosszan 
(> 3 mp) 

A készülék bekapcsol 

 
A készülék első bekapcsolásakor a beállító asszisztens lépésenként 
keresztülvezeti Önt a következő beállítási paramétereken: 
- Nyelv 
- Ország 
- Egységek 
- WLAN 
- Dátum és idő 
- Saját vállalkozásadatok 
- E-mail fiók 
- Ügyfélregisztráció 
A beállító asszisztens után lehetőség van egy bemutató indítására. A 
bemutató az általános kezelést és a mérőkészülék legfontosabb 
funkcióit példák segítségével mutatja be. 

 

Készülék be Gomb nyomása röviden 
(< 1 mp) 

A készülék Stand-by módba 
kapcsolása. Újbóli megnyomás 
után a készülék újra aktívvá 
válik.  

Készülék be Gomb nyomása hosszan 
(> 1 mp) 

Kiválasztás: a készülék 
kikapcsolása az [OK] gombbal 
vagy a készülék kikapcsolása 
meszakítása a [Megszakítás] 
gombbal. 

 

 
Az üzembe helyezési asszisztens és a bemutató a főmenüben a 
Beállító asszisztens pont alatt bármikor újra megtekinthetők. 

 

 
A nem mentett mérési értékek a mérőkészülék kikapcsolásakor 
elvesznek. 
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7.3 Kijelző – kezelőfelület 

 
 

1  Főmenü megnyitása 
2  A mérési időtartam kijelzése 

3  Számított mérési eredmények kijelzése 
4  A csatlakoztatott érzékelők száma 
5  Mérési érték érzékelőnként 
6  Kontrollsáv különböző funkciógombokkal 
7  Készülék állapotsáv 
8  Opciók 

9  Mérési érték kijelzés szerkesztése 

További szimbólumok a kezelőfelületen (számozás nélkül) 

 egy szinttel vissza 

 Kilépés a nézetből 

 Jelentés szétosztása 

 Keresés 

 Kedvenc 

 Törlés 
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 További információk 

 Jelentés megjelenítése 

 Többszörös kiválasztás 
 
 

8 A termék használata 
 

8.1 Főmenü áttekintés ( ) 
 

 
 

Menü Leírás 
Mérés 
(Measuring) 

Lista különböző alkalmazásspecifikus 
menükkel 

Ügyfél 
(Customer) 

Ügyfél- és berendezésinformációk 
létrehozása, szerkesztése, törlése. 

Memória 
(Memory) 

Elvégzett mérések előhívása, 
szerkesztése, elküldése, exportálása 
(különböző formátumok lehetségesek) 
és törlése. 

Érzékelők 
(Sensors) 

A beépített érzékelőrendszer és a 
csatlakoztatott érzékelők áttekintése. 
- Beszabályozás a kalibrálási 

információk bevitelésel 
- Csillapítás 
- Szériaszám 
- Firmware verzió 
- Akkumulátor állapot (Bluetooth® 

érzékelő) 
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Menü Leírás 
Beállítások 
(Settings) 

Készülékbeállítások 
- Nyelv és ország 
- Dátum és idő 
- Egységek 
- Saját vállalkozásadatok 
- WLAN 

Súgó és információk 
(Help & Information) 

Súgók 
- Készülékregisztrálás 
- Készülék-információk 

(szériaszám, alkalmazás verzió, 
firmware verzió, frissítés 
információk) 

- Bemutató 
- Kezelési útmutató 
- Üzembe helyezési asszisztens 

Saját alkalmazásom 
(Additional Apps) 

Járulékos alkalmazások 
- Beállítások 
- Kamera 
- Óra 
- E-mail 
- Galéria 
- Böngésző 
- Naptár 
- Számológép 
- Letöltések 
- QuickSupport 
- Fájlmenedzser 
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8.2 Méréstípusok áttekintése ( ) 

 
 

Méréstípusok (Measuring) 
Standard nézet (Basic view) 
Térfogatáram – csatorna (Volume Flow - Duct) 
Térfogatáram – csatorna (EN 12599) (Duct traverse EN 12599) 
Térfogatáram – csatorna (ASHRAE 111) (Duct traverse ASHRAE 111) 
Térfogatáram – kivezetés (Volume Flow - Duct) 
Térfogatáram – tölcsér (Volume Flow - Duct) 
Térfogatáram – Pitot-cső (Volume Flow – Pitot tube) 
Térfogatáram – k-tényező (Volume Flow – k-factor) 
Komfort – PMV/PPD (EN 7730 / ASHRAE 55) (Comfort – PMV/PPD (EN 
7730 / ASHRAE 55)) 
Diszkomfort – huzatarány (Discomfort – Draft Rate) 
Hőmérséklet-különbség (ΔT) (Differential temperature (ΔT)) 
Nyomáskülönbség (ΔP) (Differential pressure (ΔP)) 

 

 
Az egyes méréstípusokra vonatkozó további információkat a 
www.testo.com weboldalon a termékspecifikus letöltések alatt, az 
online-kezelési útmutatóban találja meg. 
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8.3 Mérési érték kijelzés szerkesztés 
áttekintése ( ) 

 

 
 

Menü Leírás 
Kijelzés szerkesztése 
(Edit view) 

A kijelzőt minden csatlakoztatott 
érzékelőhöz szerkeszteni lehet. Itt 
lehetséges a rendelkezésre álló 
mérési paraméterek kiválasztása és a 
kiválasztás megszüntetése és az 
egységet minden paraméterhez hozzá 
lehet illeszteni. Ezek a módosítások a 
következő méréshez kerülnek 
elmentésre. 

Nyomásérzékelő nullázása 
(Zero pressure sensor) 

Miután a testo 400 nyomáskülönbség-
méréshez szükséges használati 
állapotba lett hozva, az érzékelőt a 
környezeti levegőhöz képest le kell 
nullázni. 

Emissziós fok beállítása 
(Adjusting Degree of Emission) 

Amennyiben a testo 805i 
csatlakoztatva van, megjelenik az 
emissziós fok kiválasztása. Ezt a 
mérési felület szerint egyénileg be 
lehet állítani. 
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8.4 5 lépésben a mérési értékekhez 
1 Kapcsolja be a készüléket: Tartsa 

nyomva a gombot > 1 mp-ig. 

 
 

2 Csatlakoztassa a szondát kábel vagy 
Bluetooth® segítségével. 

 
 

3 Helyezze el a szondát az 
alkalmazásban. 

 
 

4 Indítsa el a mérést és olvassa el a 
mérési értékeket. 
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5 Mérési értékek mentése és elküldése 

 
 

 
Az Ön testo 400 univerzális klímamérőjére vonatkozó további 
információkat a www.testo.com weboldalon a termékspecifikus 
letöltések alatt, az online-kezelési útmutatóban találja meg. 

 
 

9 Szoftver 
A testo 400 egy USB-interfésszel rendelkezik, amelyen keresztül a 
mérőkészüléket csatlakoztatni lehet a PC-re. 

 
A szoftverrel történő munkavégzés feltételezi a Windows® operációs 
rendszerek kezelésének ismeretét. 

 

9.1 Felhasználási cél 
A testo DataControl mérési adat menedzsment- és elemzőszoftver számos 
hasznos funkcióval bővíti ki a testo 400 mérőkészülék funkcionalitását:  
• Ügyféladatok és mérési hely információk kezelése és archiválása 
• Mérési adatok kiolvasása, kiértékelése és archiválása 
• Mérési értékek grafikus ábrázolása 
• Professzionális mérési jelentések létrehozása a rendelkezésre álló mérési 

adatokból 
• Mérési jelentések kényelmes kiegészítése képekkel és megjegyzésekkel 
• Adatimport és adatexport a mérőkészülékről/-re  
 

9.2 Rendszerkövetelmények 

 
A telepítéshez rendszergazdai jogosultság szükséges. 

 
Operációs rendszer 
A szoftver a következő operációs rendszereken futtatható:  
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• Windows® 7  
• Windows® 8  
• Windows® 10  
 
Számítógép 
A számítógépnek teljesíteni kell a mindenkori operációs rendszer 
követelményeit. Ezenkívül a következő követelményeknek kell teljesülniük:  
• USB 2 interfész vagy fejlettebb 
• DualCore-processzor legalább 1 GHz 
• Legalább 2 GB RAM 
• Legalább 5 GB szabad tárhely a merevlemezen 
• Képernyő legalább 800 x 600 pixel felbontással 

9.3 Első lépések 
9.3.1 Szoftver / meghajtó telepítése 

1 A program CD behelyezése a számítógép CD-ROM-meghajtójába. 
 
vagy 
program letöltése (www.testo.com/download-center) és a zip-fájl 
kicsomagolása egy megfelelő tömörítőprogram segítségével. 
 
 

 

2 Indítsa el a TestoDataControlPCsetup.exe fájlt. 
 

3 Kövesse a Telepítősegéd utasításait. 
 

4 A szoftver telepítésének befejezéséhez kattintson [Befejezés] 
gombra. 
 

 

5 A szoftvertelepítés befejezése után csatlakoztassa a készüléket a 
számítógépre a meghajtó telepítésének 
 
folytatásához. 

 

6 Kapcsolja össze a készüléket az USB kábel segítségével a PC-vel. 
 

 A kapcsolat létrejön. 
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9.3.2 testo DataControl indítása 

 
A szoftver kezelőfelülete az operációs rendszer nyelvén nyílik meg, 
amennyiben az támogatott. Ha az operációs rendszer nyelve nem 
támogatott, akkor a kezelőfelület angol. 

 
Windows® program-menü 
Windows® 7: 
Kattintson a [Start] | Programok | Testo | testo DataControl gombra (kettős 
kattintás a bal egérgombbal). 
 
Windows® 8: 
Kattintson a [Start] | jobb egérgomb | Search (az alkalmazás nevének 
megadása a keresőmezőben) | testo DataControl gombra (kettős kattintás a 
bal egérgombbal). 
 
Windows® 10: 
Kattintson a [Start] | Alkalmazások | Testo | testo DataControl gombra (kettős 
kattintás a bal egérgombbal). 
 
A testo DataControl automatikusan elindul. 
 

9.4 A termék használata 
9.4.1 Áttekintés 

 
 

1 Főmenü 3 A mérőkészülék csatlakozási 
állapota 

2 Frissítés értesítés 4 Multifunkciós sáv 
5 Kijelző terület   
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A szoftver kezelése a testo 400 készülékfirmware hasonló működési elvén 
alapul. 
 

 
A testo DataControl szoftverre vonatkozó további információkat a 
www.testo.com weboldalon a termékspecifikus letöltések alatt, az 
online-kezelési útmutatóban találja meg. 

 

9.4.2 Adatok szinkronizálása 

 
 

1 Szinkronizálás állapota 2 Kijelző terület 
 
Az adatokat szelektíven ügyfelenként vagy egységesen minden ügyfél esetben 
egyidejűleg lehet szinkronizálni. 
 
 

10 Műszaki adatok 
Általános tudnivalók 

Tulajdonság Érték 
Érzékelő csatlakozók - 2x K típusú termoelem 

- 2x Testo Univerzális Csatlakozó (TUC) 
kábelérzékelők megfelelő dugóval való 
csatlakoztatásához 

- 1x nyomáskülönbség 
- 1x abszolút nyomás (integrált) 
- 4x Bluetooth®-érzékelő vagy testo Smart 

Probe 
Interfészek - Mini USB a PC-re csatlakoztatásához vagy 

az akkunak a hálózati adapterrel történő 
töltéséhez 

- WLAN 802.11 b/g/n 
- Bluetooth® 4.0 

Belső tárolókapacitás 2 GB (megfelel 1 000 000 mérési értéknek) 
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Tulajdonság Érték 
Akku élettartam 10 óra tartós üzem / 3200 mAh 
Mérési ütem 0,5 mp / kijelzőfrissítés 1 mp 
Üzemi hőmérséklet -5 … +45 °C 
Tárolási hőmérséklet -20 … +60 °C 
Töltési hőmérséklet 0 … +45 °C 
Méretek mm-ben 186 x 89 x 41 (H x Sz x M) 
Ház anyaga PC, ABS, TPE 
Tömeg 500 g 
Védelmi osztály IP 40 
Kijelző 5,0 coll-HD-kijelző (1280*720 pixel) 
Kamera - Elülső kamera 5,0 MP 

- Hátsó kamera 8,0 MP 
 

Beépített érzékelőrendszer (22 °C, ±1 Digit esetén) 

Tulajdonságok Méréstartomány Pontosság Felbontás 
Hőmérséklet 
(TE K típus)1 

-200 … +1370 °C ±(0,3 °C + mérési érték 
0,1%-a) 
Belső összehasonlító 
hely-mérés: ±0,5 °C 

0,1 °C 

Hőmérséklet 
(NTC) 

-40 … +150 °C ±0,2 °C (-
25,0 … +74,9 °C) 
±0,4 °C (-40,0 … -25,1 °C)  
±0,4 °C 
(+75,0 … +99,9 °C)  
± mérési érték 0,5%-a 
(maradék) 

0,1 °C 

Nyomáskülönbs
ég2 

-100 … +200 hPa ±(0,3 Pa + mérési érték 
1%-a)  
(0 … 25 hPa) 
±(0,1 hPa + mérési érték 
1,5 %-a) (25,001 … 200 
hPa) 

±0,001 
hPa 

Abszolút 
nyomás 

+700 … +1100 hPa ±3 hPa ±0,1 hPa 

 

1 A pontossági adatok kiegyenlített, stabil hőmérsékletállapotban érvényesek. A 
hálózati adapter bedugása, akkutöltés, ill. digitális szondák hozzáadása 
átmenetileg zavarhatja ezt és járulékos hibák léphetnek fel. 
 

2 A pontosságra vonatkozó adat közvetlenül az érzékelő nullázása után 
érvényes. A hosszútávú mérésekhez a hálózati adapter akkujának teljes 
feltöltése javasolt.  
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10.1 Termékspecifikus engedélyek 
A mindenkori érvényes engedély(ek) a mellékelt Approval and Certification 
(Engedély és tanúsítás) dokumentum(ok)ban található(k). 
 

10.2 Kapcsolat és támogatás 
Amennyiben kérdései vannak, vagy további információkra van szüksége, kérjük 
forduljon a kereskedőjéhez vagy a Testo-ügyfélszolgálathoz. A 
kapcsolatadatokat lásd www.testo.com/service-contact. 
 

 





 

 

 

 

Testo SE & Co. KGaA 
Testo-Straße 1 
79853 Lenzkirch 
Németország 
Tel.: +49 7653 681-0 
Fax: +49 7653 681-7699 
E-mail: info@testo.de 
www.testo.de 

0971 4011 hu 01 
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