Testo Solution
Příklad aplikace

Přesné měření objemového průtoku
ve veřejných a nebytových budovách
s přístrojem pro měření
objemového průtoku testo 420.

Aby se lidé cítili v místnosti dobře, musí v ní být mimo jiné

technických vyústkách v mnoha místnostech. Mimořádně

v pořádku kvalita vzduchu. Jedná-li se o uzavřené prostory,

lehký a komfortní přístroj pro měření objemového průtoku

vychází tato kvalita z objemového průtoku vzduchotech-

testo 420 tato měření hodně usnadňuje. A díky integrova-

nického zařízení. Aby bylo vyhověno zákonným předpisům,

nému usměrňovači proudějí také umožňuje jednoznačně

které se týkají kvality vzduchu v místnostech, jsou nez-

přesnější výsledky měření u velkých vířivých anemostatů.

bytné pravidelné kontroly celkového objemového průtoku
vzduchotechnickým zařízením. Technici klimatizací potom
nezřídka provádějí až padesát měření na různých vzducho-
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Testo Solution Kvalita vzduchu

Naklápěcí a odnímatelný displej

Měření diferenčního tlaku pomocí připojovací
hadice

Požadavek.

Používání je také jednoduché: trychtýřovitá upevnění pro

Vysoká koncentrace CO2 v místnosti způsobuje únavu

napínací tyče pomáhají při jednoduché a rychlé instalaci

a může dokonce vyvolat onemocnění. Proto musí být v

a bezpečnou přepravu zajišťuje kufr na kolečkách, který

nebytových budovách, kancelářích a školách přiváděn s

je součástí dodávky. Chytré telefony a tablety se dají

výměnou čerstvého vzduchu dostatek kyslíku. Směrnice

prostřednictvím připojení k aplikaci přes Bluetooth použít

pro pracoviště DIN EN 13779 dokonce podle činnosti osob

jako druhý displej a dálkové ovládání. Po provedeném

vyžaduje v místnosti určité proudění venkovního vzduchu:

měření umožňuje aplikace přímo na místě finalizaci a také

- 20-40 m /h na osobu při převážně sedavé činnosti

odeslání protokolu z měření. S vyjmutým měřicím přístrojem

- 40-60 m3/h na osobu při převážně nesedavé činnosti

je po jednoduchém zadání geometrie kanálu rovněž možné

- nad 65 m /h na osobu při těžké fyzické práci.

měření diferenčního tlaku a měření proudění pomocí

Aby bylo těmto normám vyhověno, kontrolují technici kli-

Prandtlovy trubice.

matizací pravidelně celkový objemový průtok vzduchotech-

S přístrojem pro měření objemového průtoku testo 420

nickým zařízením. K tomu je zapotřebí až padesát měření na

mohou uživatelé u vzduchotechnických zařízení

různých vyústkách, což znamená vysokou fyzickou zátěž. K

v nebytových budovách a školách rychle a přesně vyhovět

tomu je třeba přičíst, že v těchto prostorech jsou standardně

zákonným předpisům, které se týkají kvality vzduchu

instalovány velké vířivé anemostaty, které vzduch do míst-

v místnostech.
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nosti nepřivádí přímo, ale kontinuálně jej víří. Důsledek konstrukce anemostatu: proudění vzduchu se často na těchto
místech měří chybně. A tím je určení objemového průtoku

Výhody.

nesmírně ztíženo.

- Přesnější měření objemového průtoku na velkých

Řešení.

- Výjimečně lehký, pouhých 2,9 kg

Přístroj pro měření objemového průtoku testo 420 vytváří z

- Rychlejší instalace, jednoduchá manipulace a kom-

vířivých anemostatech

hlediska hmotnosti a přesnosti nová měřítka. S hmotností

fortní obsluha přes mobilní aplikaci

pouhých 2,9 kg a s ergonomickými rukojeťmi se stávají
i častá nebo obtížná měření komfortními, nezpůsobují
únavu a tím jsou proveditelná s větší jistotou. A inovativní usměrňovač proudění mění turbulence u vířivých

Více informací.

anemostatů na téměř rovnoměrný proud vzduchu a vede

Další informace získáte u našich odborníků na telefonním

tak k jednoznačně přesnějšímu měření. Přístroj navíc zaz-

čísle 222 266 700 nebo na info@testo.cz.

namenává pomocí integrovaného teplotního a vlhkostního
senzoru prostorové klima a měří absolutní tlak.
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Princip funkce usměrňovače proudění

