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2 Voorwoord

Voorwoord
Voorwoord
Geachte Testo-klant,
wij zijn blij dat u geopteerd heeft voor een Testo-product. Wij hopen dat u lang van ons
instrument kan genieten en dat het een nuttig hulpmiddel mag zijn bij uw meetopdracht.
Ingeval van problemen die u niet zelf oplossen kan, gelieve u te wenden tot de Testo
service-afdeling of tot uw Testo-dealer. Wij zullen al het mogelijke doen om u snel en
efficiënt te helpen, zodat het tijdsverlies voor u beperkt kan blijven.
Copyright
Deze publicatie mag niet, geheel of gedeeltelijk, gereproduceerd of verzonden worden, in eender welke vorm of op eender welke wijze, electronisch, mechanisch, d.m.v.
copies, opnames, of andere, zonder de voorafgaande toestemming van Testo BV.
Het recht voorbehouden tot wijziging van de technische data vervat in de omschrijvingen, data en grafieken van deze handleiding.
Testo BV
Randstad 21-53
1314 BH Almere
Tel. 036 - 5487000
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Algemene opmerkingen
Deze handleiding bevat belangrijke informatie omtrent de eigenschappen en het gebruik
van het meetinstrument. Gelieve de handleiding grondig door te lezen en zich met het
toestel voldoende vertrouwd te maken, alvorens het in de praktijk te gebruiken. Bewaar
deze handleiding binnen handbereik zodat u ze op elk gewenst ogenblik kunt raadplegen.
Pictogrammen
Bij een foutieve bediening van dit meetinstrument kunnen gevaren optreden. Gelieve
hiervoor de informatie, aangeduid met een pictogram, bijzonder in acht te nemen:
Waarschuwingen worden weergegeven door een waarschuwingssymbool. De bijbehorende waarschuwingstekst geeft de belangrijkheid van de waarschuwing weer:
Waarschuwing! betekent ernstiche lichamelijke kwetsuren kunnen optreden indien de vermelde veiligheidsvoorzieningen niet worden gerespecteerd.
Opgepast! betekent lichte lichamelijke kwetsuren of materiële schade
Waarkunnen optreden indien de vermelde veiligheidsvoorzieningen niet worden
schuwingsgerespecteerd.
tekst
Lees aandachtig alle waarschuwingen en respecteer de vermelde veiligheidsvoorzieningen om eventuele gevaren te voorkomen.
Een uitroepteken betekent belangrijke informatie die in acht moet worden genomen
voor een optimaal gebruik van het meetinstrument.
521
526

duidt aan met welk instrument een menu kan uitgevoerd worden.

Inhoud
De inhoud van deze documentatie heeft betrekking op de Nederlandse instrumentversie.
Normen
Dit product voldoet volgens de conformiteitsverklaring aan de richtlijnen conform
2004/108/EEC.
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6 Veiligheidsvoorschriften

1. Veiligheidsvoorschriften
Vermijd elektrische gevaren:
Maak nooit metingen met het instrument en de sondes op of in de buurt van onder
spanning staande onderdelen, tenzij deze uitdrukkelijk is goedgekeurd voor stroom /
spanning metingen!
Bescherm het instrument:
Bewaar het instrument nooit samen met oplosmiddelen (bijv. aceton).
Productveiligheid / aansprakelijkheid:
 et meetinstrument alleen gebruiken binnen de onder Technische gegevens
H
voorgeschreven parameters.
Het meetinstrument alleen vakkundig en volgens de voorschriften gebruiken.
Nooit geweld gebruiken!
 e handgreep en kabels niet aan temperaturen boven 70ºC blootstellen,
D
wanneer deze niet uitdrukkelijk voor hogere temperaturen geschikt zijn bevonden. Temperatuurindicaties op de voelers betreffen alleen het meetbereik van de
sensor.
Het meetinstrument alleen openen wanneer dat voor het onderhoud uitdrukkelijk
in de documentatie beschreven is.
Alleen die onderhoudswerkzaamheden uitvoeren die in de documentatie
beschreven staan. Daarbij de voorgeschreven handelingen uitvoeren. Uit
veiligheidsoverwegingen alleen originele Testo-onderdelen gebruiken.
Alle verdere of aanvullende werkzaamheden mogen alleen door bevoegd personeel
worden uitgevoerd. Testo zal anders weigeren om de verantwoordelijkheid voor de
goede werking van het instrument na reparatie en voor de geldigheid van certificaten
te accepteren
Milieuvoorschriften:
Gooi defecte oplaadbare batterijen en gebruikte batterijen op de verstrekte inzamelpunten.
Het instrument aan het einde van zijn nuttige leven inleveren bij de daartoe bestemde verzamelplaatsen of retourneren aan testo. Wij dragen dan zorg voor een
milieuvriendelijke verwerking.
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2. Normaal gebruik
Het meetinstrument mag enkel voor volgende toepassingen gebruikt worden:
De meetinstrumenten testo 521 en testo 526 zijn handzame drukmeters speciaal ontwikkeld voor het gebruik in de klimaat-/verluchtingssector, verwarmingssector, voertuigenindustrie en industriële machinebouw. We sommen voor u de belangrijkste toepassingen op:
testo 521
Verluchting/klimatisatie, clean rooms:
drukbereiken 0...100 hPa, 0...2,5hPa, metingen met pitot buis, berekening van de volumestroom, drukval aan filters, ventilatoren, ...
testo 526
Industriële drukmeting:
drukbereiken 0...2000 hPa, druk in persluchtsystemen, dichtheid van leidingen, drukval,
vacuüm
Beide meetinstrumenten bieden u nog tal van extra voordelen:
- beheer van meetlocaties
- datamanagement via de software testo ComSoft (vanaf versie 3)
- ter plaatse printen van de meetgegevens met de Testo protocolprinter
- temperatuurmeting
- groot voelerpalet beschikbaar voor tal van meettoepassingen
Positie-afhankelijkheid
Een positie- of temperatuursverandering van het meetinstrument en de sondes hebben
een invloed op het meetresultaaat. Zorg ervoor dat het meetinstrument en de sondes
zich vóór de meting in een stabiele positie bevinden.
Tijdens de meting mag de positie niet gewijzigd worden.
Tijdens de meting mag de behuizing niet mechanisch belast worden.
Mediacompatibiliteit
testo 521/526:
toegelaten medium: lucht en niet agressieve gassen
externe lage druksondes 0638 1347, 0638 1447, 0638 1547, 0638 1647, 0638 1747:
toegelaten medium: lucht en niet agressieve gassen
externe hoge druksondes 0638 1741, 0638 1841, 0638 1941, 0638 2041, 0638 2141:
toegelaten medium: koelvloeistof, olie, water, lucht en niet agressieve gassen
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3. Beschrijving van het meetinstrument
3.1 Stroomvoorziening

3. Beschrijving van het meetinstrument
3.1 Power supply
De stroomvoorziening van de testo 521/526 kan op
verschillende manieren gebeuren:
- 9V-blokbatterij, type: IEC 6LR61 (inclusief)
- 9 V-blok oplaadbare accu, type:
NiMH IEC 6F22 (0515 0025)
- netaansluiting en acculading via netadapter
(0554 0088), zie ook blz. 38 6.6.3 Type batterij

3.2 Bedieningselementen
Toetsenbord
À

Á

Â

Ã

Ä

Å

Æ

À Printen
Á meetwaarde 1 (bovenste regel) selecteren, menuitem selecteren

Â Aan-/uitschakelen
Ã Gegevens bewaren
Ä menu-item openen, selectie bevestigen, functie uit-

È

Ç

voeren

Å Druksonde nullen
Æ Handeling onderbreken, menu-item terugkeren, in
het meetmenu: licht aan

Ç Meetwaarde 2 (onderste regel) selecteren, menuitem selecteren

È Meetwaarde bevriezen, maximum- / minimum/ gemiddelde waarde weergeven

Á

À

À

Aansluitingen
À stekker „1“ en Á stekker „2“: thermo-elementvoe-

Ä

Ã

Å

ler (type K), NTC-voeler, druksonde, stroom-/spanningskabel
Â „RS232“: PC-verbinding
Ã netadapter 12V DC (0554 0088)
Ä druknippel p+ (met snelkoppelingsaansluiting;
(M8 x 0.5) enkel bij testo 526))
Å druknippel p- (met snelkoppelingsaansluiting;
(M8 x 0.5) enkel bij testo 526))

3. Beschrijving van het meetinstrument
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3.2 Bedieningselementen

Display
À kopregel (gedetailleerde verklaring van de symboÀ
Á
Â
Ã

len, zie onder: symbolen kopregel)
Á aanduiding van de interne sensor of ingangsstekker
1 met geselecteerd kanaal en eenheid
Â meetwaarde 1
Ã aanduiding ingangsstekker 1 of 2 met geselecteerd
kanaal en eenheid
Ä meetwaarde 2
Å meetfuncties

Ä
Å
Symbolen kopregel:

M. Teller voor het weergeven van de opgeslagen proto-

cols bij het manueel, automatisch en snel opslaan van
de meetreeks.

N 0000 Teller voor het weergeven van de meetgegevens in

een meetreeks bij het automatisch en snel opslaan.
verschijnt: manueel opslaan is ingesteld.
knippert: de huidige meetwaarde wordt opgeslagen
verschijnt: automatisch opslaan is ingesteld.
knippert: het automatisch opslaan is in werking.
De inhoud van het geheugen wordt verwijderd.
verschijnt: printen is mogelijk
knippert: de printfunctie is actief
Capaciteit van de batterij / accu:
alle segmenten zijn donker: de accu/batterij is vol
alle segmenten zijn licht, het batterijsymbool knippert:
de accu/batterij is leeg en het meetinstrument wordt
na 1 minuut automatisch uitgeschakeld.
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3.3 Menu overzicht
: Open menu,

: Menu selecteren,

: Terug

De menunummers verschijnen in de bovenste displayregel. Bijvoorbeeld: testo 521
Meetmenu

Hoofdmenu
testo 521
testo 526
1 Meetlocatie 1 Meetlocatie
2 Geheugen 2 Geheugen
3 Voelers
3 Voelers
4 Invoer
5 Instrument 4 Instrument
6 Service
5 Service

Geheugenmenu
1 Manueel /
Automatisch/
Snel
2 Configuratie
3 Printen
4 Status
5 Wissen
Voelermenu
1 Stekker 1
2 Stekker 2
Invoermenu
1 Temperatuur
2 Vochtigheid
3 Druk
4 Dichtheid
5 Doorsnede
6 Correctiefactor
7 Pitot factor
Instrumentmenu
1 Datum/Tijd
2 Auto off
3 Eenheden
4 Verlichting
5 Demping
6 Optioneel
Servicemenu
1 Data
2 Taal
3 Batterijtype
4 Reset

53

2

=	5 Instrument —>
3 Eenheid —> 2 P Hoog

Kanaalmenu
1 Oppervlakte
toeslag
2 Schaal U/I
3 Reset

Oppervlaktemenu
1 Cirkel 1
2 Cirkel 2
3 Rechthoek 1
4 Rechthoek 2
5 Vlak 1

Eenhedenmenu
1 Lage druk
2 Hoge druk
3 ISO/US
4 °C/°F

Optiemenu
testo 521
1 Luchtsnelheid
2 Volumestroom
3 P1-P2
		

testo 526
1 P1-P2
2 Lekgetal
3 Dichtheidscontrole

3. Beschrijving van het meetinstrument
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3.3 Overzicht van de menu’s

MUF menu
1 Ingang
2 Eenheid
3 Resolutie
4 Uitgang

Eenheden
Pa (ISO/US)
hPa (ISO/US)
mbar (ISO/US)
kPa (ISO/US)
bar (ISO/US)
psi (ISO/US)
mmWs (ISO)
Torr (ISO)
„HG (US)
„H2O (US)

Testmenu
1 Rusttijd
2 Proeftijd
3 Druk
4 Drukverschil
5 Meetinterval
6 Starttest

MUF woordmenu
1	Spanning/
stroom
2 Temperatuur
3 Vochtigheid
4 Luchtsnelheid
5 Druk
6 Analyse
7 Overige

Eenheden
hPa (ISO/US)
mbar (ISO/US)
kPa (ISO/US)
bar (ISO/US)
psi (ISO/US)
mmWs (ISO)
Torr (ISO)
„HG (US)
„H2O (US)
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4. Ingebruikname
4.1 Plaatsen van de batterij / accu

4. Ingebruikname
Batterijen correct laden!
Explosiegevaar!
Opgepast

	Start alleen het laadproces als een oplaadbare batterij in het instrument zit en Rech. is
ingesteld als het type batterij.

4.1 Plaatsen van de batterij/
accu
(Accutype: NiMH IEC 6F22)
1 Het batterijdeksel aan de rugzijde openen.
2 D
 e nieuwe blokbatterij / accu plaatsen.
Let op de polariteit!
3 Het batterijdeksel sluiten.
Om het verlies van gegevens te voorkomen moet
het meetinstrument uitgeschakeld zijn en moet de
batterij/accu binnen de 10 minuten vervangen
worden.

4.2 Netadapter aansluiten
De werking met netadapter (0554 0088) is zonder
accu / batterij mogelijk.
Bij het aansluiten van de netadapter wordt het
meetinstrument automatisch opgestart.
Het opwarmen van de netadapter is normaal. De netadapter bevat een thermische schakelaar om oververhitting te voorkomen.

4. Ingebruikname
13
4.3 Sondes /  voelers aansluiten

4.3 Connecting probes/sensors
De sondes/voelers mogen enkel bij een uitgeschakeld
meetinstrument aangesloten worden. Voelerspecifieke
kenmerken worden slechts bij het opstarten van het
meetinstrument herkend. Zorg ervoor dat de sondes vast aangesloten zijn, zonder hiervoor geweld te
gebruiken!
Aansluitstekker / -slangen van de sondes/voelers
aansluiten op de respektievelijke aansluitingen van
het meetinstrument:
1 Drukaansluitingen op p+ en pMake sure the pressure hose does not jump
away from the connection socket!
Risk of injury!
Opgepast

	Always use the screw locking device to
secure the pressure hose at pressures above
700 hPa.

2 Stekker „1“ en stekker „2“:
thermo-elementvoeler (type K), NTC-voeler, druksonde, stroom-/spanningskabel
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5. Aan- / uitschakelen
5.1 Aan- / uitschakelen
Aanschakelen
Vóór het aanschakelen de gewenste sondes/voelers aansluiten.
Met de toets
len.

het meetinstrument aanschake-

À Er volgt een displaytest: alle segmenten van het
display worden gedurende 1 sec. opgelicht.

Á De automatische herkenning van de sondes wordt
uitgevoerd. Nadien volgt de weergave van de
spanning en de huidige tijd.

Â Stel de gewenste taal van het meetinstrument
in.
Taal

De taalinstelling dient bij een eerste gebruik of na
een standaard-reset ingesteld te worden.
Via
of
de taal selecteren en uw keuze
bevestigen met de toets
. De selectie wordt
opgeslagen en bij een volgende opstart automatisch weergegeven.
De taal kan later nog gewijzigd worden. Hiervoor
gaat u naar het menu-item Service->Taal.

Nederlands

M. 00
MAN.

i.1

hPa

10.08
1.1

°C

24.8

Ã De actuele meetwaarden worden weergegeven. Het meetinstrument is nu gebruiksklaar.
In de bovenste regel verschijnt de meetwaarde van
de interne sensor.
De meetwaarde van een extern aangesloten sonde verschijnt in de onderste regel.
Bij twee extern aangesloten sonde wordt de meting
van de interne sensor inactief.
- voelerstekker links: bovenste regel
- voelerstekker rechts: onderste regel

5. Bediening
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5.2 Navigatie van de menu’s
Uitschakelen
Niet opgeslagen meetwaarden gaan bij het uitschakelen van het meetinstrument verloren!
Met de toets

het meetinstrument uitschakelen.

5.2 Menunavigatie
De bediening is opgebouwd in 3 stappen:
- meetmenu
- hoofdmenu en submenu’s
- configuratiemenu’s
opent u het hoofdmenu, via
1 Via
terug naar het meetmenu.
2 Via

keert u

of
selecteert u een menu en via
bevestigt u uw keuze.

3 Herhaal stap 2 tot u op in het functiemenu bent.
4 Via
of
is een eventuele invoer mogelijk,
afhankelijk het het menu-item. Via
bevestigt
u de invoer.
- De actuele waarde verschijnt in het display.
Voor meer informatie over de instelmogelijkheden van
de afzonderlijke functies verwijzen we naar hoofdstuk
6. Menufuncties.
Via

keert u één menu-item terug.
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6. Menufuncties
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6. Menufuncties
521 526

6.1 Meetlocatie
1 In het hoofdmenu selecteert u via
gewenste meetlocatie.

of

de

- De geselecteerde meetlocatie verschijnt in het display.
Indien de meetlocatie met behulp van de software
testo ComSoft werd gecreëerd, wordt dit eveneens weergegeven.

1

- Indien een geselecteerde meetlocatie reeds opgeslagen gegevens bevat, verschijnt het symbool .

Locatie

2 Via

de instelmodus activeren.

- De geselecteerde meetlocatie wordt knipperend
weergegeven.

01

1

Locatie

New

- Bij het eerste gebruik is een meetlocatie gecreëerd.
Tot 98 extra meetlocaties kunnen hieraan toegevoegd worden. De toest
ingedrukt houden tot
in de onderste regel NIEUW verschijnt. Vervolgens
uw keuze bevestigen met
. Een nieuwe meetlocatie is nu gecreëerd.
3 Via
of
de gewenste meetlocatie selecteren en de keuze bevestigen met
.
- De instelbare waarden knipperen.

6. Menufuncties
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6.1 Meetlocatie

521 526

2
MAN.

6.2 Geheugen
In het hoofdmenu kiest u via
gewenste meetlocatie .

Geheugen

of

de

Via
of
de gewenste meetlocatie selecteren
en de keuze bevestigen met
.
1 In het hoofdmenu selecteert u via
of
geheugen en u bevestigt uw keuze met
2 Via
3 Met

of

.

de gewenste functie selecteren.

de instelmodus activeren.

- De instelbare waarden knipperen.

521 526
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MAN.

6.2.1 Manueel / automatisch / snel

Man./Auto.

Via
of
manueel, automatisch of snel
selecteren en bevestigen met
.

Manueel
Auto.

- Manueel
de huidige meetwaarden opslaan
- Automatisch
starten van een meetprogramma, dat opgeslagen
wordt
- Snel
automatisch 25 metingen per sec. opslaan

Fast

Bij een snelle meting kan slechts 1 kanaal geanalyseerd worden. Een snelle meting is enkel mogelijk
met druksondes of een interne druksensor.
Bij een snelle meting geldt volgende volgorde:
- externe druksensor vóór interne druksensor
- kanaal 2 vóór kanaal 1.
Met de toets
start u het gewenste geheugenprogramma. Het geheugenproces wordt in het display
weergegeven door een knipperend diskette-symbool.
Dit kan onderbroken worden met de toets
.
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521 526
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(enkel mogelijk in het meetprogramma snel/automatisch)
Bepaal hoe het meetprogramma moet functioneren.

I n t e r v a l .h r s .
22

6.2.2 Configuratie

00

Meetprogramma Auto

min.

4 Via
of
het meetinterval in h, min en sec
instellen. Voor het snel op-/neerwaarts te gaan, de
toets ingedrukt houden. Na 60:00 min wordt het
uur met één eenheid verhoogd. De selectie bevestigen met
.

200

5 Via
of
het aantal metingen selecteren.
(snel op-/neerwaarts, de toets ingedrukt houden)
en de selectie bevestigen met
. Ter informatie
verschijnt de duur van de meetreeks in de bovenste regel.

m i n. s e c .
h

02:30
820
Aantal

Meetprogramma snel (25 metingen per sec)
4 Via
of
het aantal metingen selecteren.
(snel op-/neerwaarts, de toets ingedrukt houden)
en de selectie bevestigen met
.

521 526
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6.2.3 Printen

Print

Het geprinte protocol van de meetlocatie is voorzien
van de meetwaarde en andere beschikbare parameters (dichtheid, temperatuur, vochtigheid, druk, doorsnede, correctiefactor, pitot-factor).

Log

4 Via
of
het protocol selecteren (snel op-/
neerwaarts, de toets ingedrukt houden) en de
selectie bevestigen met
.

03

5 Het printen wordt gestart
- De gegevens worden via de infraroodinterface naar
de printer gestuurd. Tijdens deze transmissie knippert het symbool
.
Bij het indrukk van de toets
in het meetmenu
wordt de huidige meetwaarde geprint.
Indien geen protocol is opgeslagen, verschijnt de
melding ”fout” in het display.

6. Menufuncties
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6.2 Geheugen

Datum: 27.08.2003
Tiid: 10:15:35

Testo BV
Print-out van de huidige meetwaarde in het meetmenu

Meetlocatie: 01
Meting van: 27.08.2003
Tijd: 10:15:35
1.1: 918 hPa
2.1: 27.0 °C

Datum: 27.08.2003
Tiid: 10:15:35

Testo BV
Meetlocatioe: 01
		Datum
Van: 27.08.2003
tot: 27.08.2003

Tijd
10:15:35
10:25:35

				
hh:mm:ss		
Meas. rate : 00:01:00
1.1: hPa
2.1: °C
00001 27.08.2003 10:15:35
01		917		26.8
02		918		26.8
03		917		26.8
04		917		26.8
05		917		26.8
06		917		26.9
07		917		26.9
08		918		26.8
09		918		26.8
10		918		26.9

Print-out na het beëindigen van de meting

6.2.3.1 Gegevenstransmissie
Het transmissietraject mag niet onderbroken worden door hindernissen.

20°
60°

max. 2 m
60°

10°
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521 526

6.2.4 Status
Geeft het nog vrije geheugen in % weer.

Status

Vrij

%

65.5

25

Wissen

521 526

6.2.5 Wissen
Via het menu-item wissen kan de volledige inhoud van
het geheugen verwijderd worden.
- Het wissen van afzonderlijke protocols of meetlocaties is niet mogelijk.

Ja

4 Via
of
Ja of Neen selecteren en de
keuze bevestigen met
.
- Selectie Ja: de geheugeninhoud wordt gewist.
- Selectie Nein of
ken.

: het proces wordt afgebro-
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Socket

6.3 Voelers
Dit menu wordt enkel geactiveerd indien externe
sondes aangesloten zijn.

2

of
1 In het hoofdmenu via
ren en de keuze bevestigen met

Voeler selecte.

2 Via
of
de gewenste stekker selecteren
en de keuze bevestigen met
.
3 Via

of

4 Via

de instelmodus activeren.

de gewenste functie selecteren.

Dit menu-verloop is ook van toepassing voor de functies Oppervlaktetoeslag, Schaalverdeling U/I en
Reset voeler voor de menu’s Stekker 1 en Stekker 2
Afhankelijk van de geselecteerde standaard (ISO of
US) zijn verschillende eenheden beschikbaar (zie
hoofdstuk 6.6.3 Eenheid)
32

1

521 526

SI

%

2.00

6.3.1 Oppervlaktetoeslag (OFZ)
Deze functie is enkel zichtbaar wanneer een temperatuurvoeler aangesloten is.
In dit menu bepaalt u de extra oppervlaktetoeslag
(OFZ) die u aan een voeler met een reeds opgeslagen
oppervlaktetoeslag wenst toe te voegen.
De oppervlaktetoeslag is de procentuele toeslag
voor de gemeten thermo-element-spanning
bij oppervlaktevoelers.
5 Via
of
selecteert u de toeslag (0...30 %)
Voor het snel op-/neerwaarts te gaan, de toets
ingedrukt houden. Tenslotte, de selectie met
bevestigen.
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2

521 526

Schaal. U/I

6.3.2 Schaalverdeling U/I
Deze functie is enkel zichtbaar wanneer de 4...20 mA
interface (0554 0528) of de stroom-/spanningskabel
(0554 0007) aangesloten is.
Selecteer de schaalverdelingsfactoren voor de meetomvormer (MUF).

%

5 Via
of
selectie met

Schaal. U/I selecteren en de
bevestigen.

6 De menu’s ”Ingang”, ”Eenheid”, ”Resolutie” of ”Uitgang” met
activeren.
7 Via
of
selectie met

521 526

521 526
Menu
U/I		
Temp.
Vochtigh.
Luchtsnelh.
Druk
Analyse
Overige

de parameters selecteren en de
bevestigen.

Ingang
- 0 V - 10 V (bij de stroom-/spanningskabel
		
0554 0007)
- 0 V - 1 V (bij de stroom-/spanningskabel
		
0554 0007)
- 4 mA - 20 mA (bij de stroom-/spanningskabel
		
0554 0007 oder
		
4...20mA Interface 0554 0528)
- 0 mA - 20 mA (bij de stroom-/spanningskabel
		
0554 0007 of de
		
4...20 mA interface 0554 0528)

Eenheden
Eenheden
V
mA
A
mV
°C
°F
%
°Ctd g/m3 g/kg °Ftd
m/sec m3/hr fpm cfm
Pa
psi Torr mmWS kPa mbar bar hPa
mS mg/l pH
mS
1/m User % ppm kHz

„H2O

„HG

6. Menufuncties
23
6.3 Voeler

521 526

521 526

Resolutie
Selectie van de decimalen
plaats min-waarde
max-waarde
0
-9999
tot 99999
1		
-999.9
tot 9999.9
2		
-99.99
tot 999.99

Uitgang instellen
Na de selectie van de eenheid volgt de schaalverdeling
Voorbeeld: 4...20 mA moeten overeenstemmen met
een waarde in het display van 0...100%.
De min-waarde instellen
Via
of
de 4 mA-waarde (stemt overeen
met 0%) instellen = 0% (voor het snel op-/neerwaarts
te gaan, de toets ingedrukt houden) en de selectie
met
bevestigen.
De max-waarde instellen
Via
of
de 20 mA-waarde (stemt overeen
met 100%) instellen = 100% (voor het snel op-/neerwaarts te gaan, de toets ingedrukt houden) en de
selectie met
bevestigen.

521 526

6.3.3 F-Reset
In dit menu bepaalt u of de sonde-/voelergegevens
opnieuw naar de standaardwaarden (reset) moeten
teruggezet worden.
5 Via
of
selectie met

Ja of Neen selecteren en de
bevestigen.

- Selectie Ja: de sonde-/voelergegevens worden
teruggezet.
Selectie Neen of
: het proces wordt afgebroken.

24
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6.4 Invoer
Voor luchtsnelheidsmetingen met de pitot buis is de
interne druksensor 0...100 hPa de beste keuze voor
luchtsnelheden van 5...100 m/s. Voor metingen in het
bereik van 1..12 m/s gebruikt u eerder de externe verschildruksonde 0638 1347 met een meetbereik van
0...100Pa. De luchtsnelheid v wordt in het meetinstrument berekend op basis van het drukverschil Dp in de
pitot buis. Dit gebeurt met volgende berekening:
v [m/sec.] = S x

200000 x Dp [hPa]
rho [g/m3]

Voor het activeren van de luchtsnelheidsmeting en de
berekening van de volumestroom verwijzen we naar
hoofdstuk 6.5.6.
Een andere mogelijkheid bestaat erin de meetgrootheden in te voeren die een invloed hebben op de
luchtdichtheid op de meetlocatie:
- temperatuur (zie punt 6.4.1)
- relatieve vochtigheid (zie punt 6.4.2)
- absolute druk (zie punt 6.4.3).
Andere invoermogelijkheden voor de luchtsnelheidsen volumestroommeting zijn:
- de doorsnede (zie punt 6.4.5)
-.de correctiefactor (zie punt 6.4.6)
berekeningsformule:
V [m3/h] = K x v [m/s] x A [m2] x 3600
- de pitot-factor (zie punt 6.4.7)
4

Invoer

1 In het hoofdmenu selecteert u via
of
Invoer en de selectie met
bevstigen.
2 Via
3 Met

of

de gewenste functie selecteren.

de instelmodus activeren.
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521

6.4.1 Temperatuur
In dit menu bepaalt u de temperatuur voor de berekening van de dichtheid.

Temp.

4 Via
of
de temperatuur selecteren
(-100°C...800°C) (snel op-/neerwaarts, de toets
ingedrukt houden) en de selectie met
bevestigen.

°C

20.0
42

521

Vocht

6.4.2 Relatieve vochtigheid
In dit menu bepaalt u de relatieve vochtigheid voor de
berekening van de dichtheid.
4 Via
of
de relatieve vochtigheid selecteren (0...100 %) (snel op-/neerwaarts, de toets ingedrukt houden) en de selectie met
bevestigen.

%

48.5
43

521

6.4.3 Absolute druk
In dit menu bepaalt u de absolute druk voor de berekening van de dichtheid.

Druk

4 Via
of
de druk selecteren
(400...4000 hPa) (snel op-/neerwaarts, de toets
ingedrukt houden) en de selectie met
bevestigen.

hPa

1013
44

521

Dichtheid

g/m3

11993

6.4.4 Dichtheid
Na de invoer van temp., vocht en druk wordt de
dichtheid automatisch berekend. Indien u de dichtheid
rechtstreeks invoert worden voor temp., vocht en
druk geen waarden weergegeven (weergave: - - - - -).
4 Via
of
de dichtheid selecteren
(1...9999.9 g/m3) (snel op-/neerwaarts, de toets
ingedrukt houden) en de selectie met
bevestigen.
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Doorsnede

Cirkel

45

1

1

Cirkel

6.4.5 Doorsnede

In dit menu bepaalt u de doorsnede voor
- cirkel 1
(Ø in mm)
- cirkel 2
(Ø in mm)
- rechthoek 1 (a x b / hoogte x breedte in mm of inch)
- rechthoek 2 (a x b / hoogte x breedte in mm of inch)
- oppervlak (m2)
voor de berekening van de volumestroom. Deze vormen zijn standaardmatig in het meetinstrument opgeslagen. Via der software kunnen deze vormen evenwel
gewijzigd worden (bv. 5 cirkels).
4 Via
5 Met

1

of

de gewenste functie selecteren.

de instelmodus activeren.

6 Via
of
de waarde selecteren (snel op-/
neerwaarts, de toets ingedrukt houden) en de selectie met
bevestigen.

mm

7 Invoer van de volgende doorsnede. Voor het instellen van de juiste waarden dient u de stappen 2 - 6
te herhalen.

50

6.4.6 Correctiefactor (K-factor)
46

O

521

factor

1.00
47

P

4 Via
of
de K-factor selecteren (0,01...10)
(snel op-/neerwaarts, de toets ingedrukt houden)
en de selectie met
bevestigen.
521

factor

1.00

In dit menu bepaalt u de correctiefactor voor de berekening van de meetwaarden. De factor wordt samen
met de doorsnede opgeslagen in het meetinstrument.
Bij het activeren van een andere doorsnede verandert
ook de factor. De K-factor is immers afhankelijk van
de uitlaat. De berekende volumestroom is rechtstreeks afhankelijk van de K-factor. Voor standaardtoepassint zet u de factor op 1.

6.4.7 Pitot-factor (S-factor)
In dit menu bepaalt u de pitot-factor voor de berekening van de meetwaarden .
- Testo standaard-pitot buis (Prandl) = factor 1
- rechte pitot buizen = factor 0,67.
4 Via
of
de S-factor selecteren (0,01...500)
(snel op-/neerwaarts, de toets ingedrukt houden) en
de selectie met
bevestigen.
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4

526

1 In het hoofdmenu selecteert u via
Instrument en de selectie met

2 Via
of
de gewenste functie / menu
selecteren.
Selectie Optioneel:
de selectie met
bevestigen en via
de gewenste functie selecteren.

Instrument

3 Met

51

521

41

of
bevestigen.

526

of

de instelmodus activeren.

6.5.1 Tijd
In dit menu bepaalt u de datum en de tijd.
Tijd
of
de uren instellen (snel op-/neer4 Via
waarts, de toets ingedrukt houden). De te wijzigen
waarde knippert. De instelling steeds met
bevestigen. Voor de instelling van de minuten herhaalt u deze stap.

hh:mm

10:24
51

521

41

526

DD.MM

29.08
YYYY

2003

Datum
5 Via
of
de dag instellen (snel op-/neerwaarts, de toets ingedrukt houden). De te wijzigen
waarde knippert. De instelling steeds met
bevestigen. Voor de instelling van de maand en het
jaar herhaalt u deze stap.
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52

521

42

526

53

521

P

1

Laag
1

526

Laag

53

2

521

43

2

526

Hoog

bar

De volgende eenheden zijn beschikbaar:
- hPa, Pa, psi, Torr, kPa, mbar, bar voor ISO/US
- Torr, mmWs voor ISO
- “HG, “H2O voor US
of
de gewenste eenheid selecteren
4 Via
en de selectie met
bevestigen.

hPa

P

6.5.3 Eenheid

Lage druk (P laag) (sonde tot 2000 hPa)
In dit menu bepaalt u in welke eenheid de druk moet
worden weergegeven. De geselecteerde wordt weergegeven bij metingen met de interne druksensor en
alle externe druksondes (verschil- en absolute druksondes) met een meetbereik van 0...2000hPa.

Eenheid

43

Aan of Uit selecteren en de
bevestigen.

- Selectie Aan: het instrument schakelt na 10 min
automatisch uit.
Selectie Uit: het instrument schakelt na 10 min niet
automatisch uit.

Off

P

In dit menu bepaalt u of het meetinstrument na 10 min
zonder bediening van de toetsen automatisch moet
worden uitgeschakeld.
4 Via
of
selectie met

Auto. off

53

6.5.2 Auto Off

Hoge druk (P hoog) (sonde vanaf 2000 hPa)
In dit menu bepaalt u in welke eenheid de druk moet
worden weergegeven. De geselecteerde wordt weergegeven bij metingen met de externe relatieve druksondes met een meetbereik tussen -1 en +400bar.
De volgende eenheden zijn beschikbaar:
- hPa, psi, kPa, mbar, bar voor ISO/US
- Torr, mmWs voor ISO
- “HG, “H2O voor US
4 Via
of
de gewenste eenheid selecteren
en de selectie met
bevestigen.
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3

43

3

521
526

ISO/US

ISO/ US
In dit menu bepaalt u of de Europese of de Amerikaanse eenheden weergegeven moeten worden.
De volgende eenheden worden omgeschakeld:
m2 - ft2, mm - inch, g/m3 - gr/ft3, m/s - fpm,
m3/h - cfm, drukeenheden
4 Via
of
ISO of US selecteren en de
selectie met
bevestigen.

53

4

521

43

4

526

°C / °F
In dit menu bepaalt u of de temperatuur in °C of °F
weergegeven moet worden.

54

521

6.5.4 Achtergrondverlichting

44

526

°C/°F

4 Via
met

of
°C of °F selecteren en de selectie
bevestigen.

°C

Licht

In dit menu bepaalt u of de achtergrondverlichting
tijdens het indrukken van een willekeurige toets gedurende 30 sec moet worden aangeschakeld.
4 Via
of
selectie met

Aan of Uit selecteren en de
bevestigen.

Indien Uit geselecteerd is, kan de verlichting met de
toets
niet aangeschakeld worden.

On

55

521

45

526

Demping

6.5.5 Demping
Bij sterk schommelende meetwaarden is een demping
van de meetwaarden sterk aanbevolen.
In dit menu bepaalt u de demping voor de berekening
van de meetwaarden.
Demping is een afgerond gemiddelde dat wordt
bepaald op basis van een n-waarde (n kan in het
meetinstrument ingesteld worden).

1

4 Via
of
de demping selecteren (1...20)
(snel op-/neerwaarts, de toets ingedrukt houden) en
de selectie met
bevestigen.

30

6. Menufuncties
6.5 Meetinstrument

56

521

46

526

6.5.6 Optioneel

Optioneel

56

1

Luchtsnelheid
521

Luchtsnelh

4 Via
of
selectie met

2

VolStroom

Off

Aan of Uit selecteren en de
bevestigen.

- Selectie Aan: de berekende luchtsnelheid wordt in
het display weergegeven.
Selectie Uit: de berekende luchtsnelheid wordt in
het display niet weergegeven. De volumestroom
staat automatisch op Uit.

On

56

In dit menu bepaalt u of de berekende luchtsnelheid in
het display moet worden weergegeven.

521

Volumestroom
In dit menu bepaalt u of de berekende volumestroom
in het display moet worden weergegeven .
4 Via
of
selectie met

Aan of Uit selecteren en de
bevestigen.

- Selectie Aan: de berekende volumestroom wordt
in het display weergegeven. De luchtsnelheid wordt
automatisch geactiveerd.
Selectie Uit: de berekende volumestroom wordt in
het display niet weergegeven.
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521

1

526

P1-P2

On

Delta P
In dit menu bepaalt u of de verschildruk van twee
druksondes in het display moet worden weergegeven.
Verschildruk (P1-P2) berekenen:
Bij een aangesloten externe druksonde wordt de
verschildruk berekend uit de interne druksensor (P1)
en de externe druksonde (P2). Indien twee externe
druksondes aangesloten zijn, wordt de interne druksensor inactief. De verschildruk wordt berekend uit de
externe druksondes.
4 Via
of
Aan of Uit selecteren en de
selectie met
bevestigen.
- Selectie Aan: de verschildruk word in het display
weergegeven.
- Selectie Uit: de verschildruk word in het display
niet weergegeven.

46

2

526

Lekgetal

Lekgetal

909
dP/min.

46

Bij het starten van de meting wordt de drukwaarde
onmiddellijk weergegeven. Na ca. 10 sec. verschijnt
het eerste drukverschil dat permanent wordt geactualiseerd. Een meting kan op ieder ogenblik met de
toets
opnieuw gestartet worden. Met
of
wordt de meting beëindigd.

-2

3

Controle

Lekgetal
In dit menu bepaalt u of het lekgetal (Dp/h of Dp/min)
berekend en in het display weergegeven moet worden.
Het lekgetal wordt altijd slechts voor één kanaal berekend.
De selectie van het te meten kanaal gebeurt automatisch volgens de regel:
- externe voeler vóór interne voeler
- meetkanaal 1 vóór meetkanaal 2
4 Via
of
Dp/h of Dp/min selecteren en de
selectie met
bevestigen.

526

Dichtheidscontrole
Het menu dichtheidscontrole wordt gebruikt voor de
beoordeling van de drukval van containers, leidingen,
buizen enz. Deze controle is gebaseerd op de norm
DIN EN1610 ”Dichtheidscontrole aan afvalwaterinstallaties” en wordt in het meetinstrument weergegeven

32
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als een dichtheidscontrole “controle met lucht”:
- invoer van de gewenste rusttijd (tBerSoll)
- invoer van de gewenste proeftijd (tPrüf S)
- invoer van de gewenste proefdruk waarbij de meting
moet worden uitgevoerd (P Soll)
- invoer van de toegelaten drukval Dp in hPa
die doorslaggevend is bij de beoordeling of de leidingbuis dicht is of lekt (DP Soll)
Na de invoer van de (volgens de norm vereiste)
gewenste waarden kan de dichtheidscontrole starten.
Deze controle is opgedeeld in 5 fasen:
Fasen:
- Voorvultijd
Opbouwen van de druk in het leidingsysteem en de
werkelijke duur.
- Rusttijd
Meten van de druk die (volgens de norm) gedurende meer dan 5 min. ca. 10% meer moet bedragen dan de proefdruk; de werkelijke duur wordt
bepaald.
- Proeftijd
Bepalen van de werkelijke proeftijd
- Drukvaltijd
Duur van de drukval in de leiding bepalen
De afzonderlijke ‘gewenste’ en ‘werkelijke’ proefgegevens kunnen na het beëindigen van de proef via
de protocolprinter gedocumenteerd worden of via de
ComSoft-sotware automatisch in een proefprotocol
geïmporteerd worden.
46
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tBerSoll

min. sec.

05:00

Rusttijd (tBerSoll)
De gewenste tijd instellen die volgens DIN EN1610
ca. 5 min bedraagt:
Een begindruk, die ca. 10% meer bedraagt dan de
vereiste proefdruk po en gedurende 5 min. moet
behouden worden.
of
tBerSoll selecteren (0sec tot
4 Via
99min, 59sec) (snel op-/neerwaarts, de toets ingedrukt houden) en de selectie met
bevestigen.
U keert automatisch terug naar het menu tPrüf S.
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46

32

ttPrüf

S.

Proeftijd (tPrüf S.)
De gewenste proeftijd instellen, tijdens dewelke de
drukval gecontroleerd wordt. De proeftijd gebeurt volgens DIN EN1610 (zie onderstaande tabel).
5 Met

hr. min.

00:10

de instelmodus activeren. Via
of
de proeftijd (t-Prüf) selecteren (1min tot 99h,
59min) (snel op-/neerwaarts, de toets ingedrukt
houden) en de selectie met
bevestigen. U
keert automatisch terug naar het menu P Soll.

Proefdruk, drukval en proeftijden voor de dichtheidscontrole met lucht
Materiaal
Methode Po*		Dp					Test time (min.) for
				
in mbar
DN DN DN DN DN DN DN DN DN
				 (kPa)		
100 150 200 300 400 600 800 1000 1200
Droge betonbuizen
10		2.5
LA
5
5
5
5
7
11 14
18
22
			
(1)		(0.25)
		
50		10
LB
4
4
4
4
6
8
11
14
17
			
(5)		(1)
		
100		15
LC
3
3
3
3
4
6
8
10
12
			
(10)		(1.5)
		
200		15
LD
2
3
4
5
6
			
(20)		(1.5) 1.5 1.5 1.5 1.5
Kp x waarde**					
0.058		 0.058 0.053 0.040 0.0267 0.020 0.016 0.013
Vochtige betonbuizen
10		2.5
LA
5
5
5
7
10
14 19
24
29
en alle andere		
(1)		(0.25)
materialen
50		10
LB
4
4
4
6
7
11 15
19
22
			
(5)		(1)
		
100		15
LC
3
3
3
4
5
8
11
14
16
			
(10)		(1.5)
		
200		15
LC
2
2.5
4
5
7
8
			
(20)		(1.5) 1.5 1.5 1.5
Kp x waarde**					
0.058		 0.058 0.040 0.030 0.020 0.015 0.0012 0.010
* druk boven atmosferische druk
** t = 1 x ln Po
Po-Dp
		 Kp
ln = log0
Voor droge betonbuizen		
Kp = 16 met een maximale waarden van 0.058.
		 DN
12
Voor vochtige betonbuizen en alle ander materialen is		Kp = DN met een maximale waarde van 0,058 waarbij
		
t < 5 min. afgerond is naar 0,5 minuten en t > 5 min.
afgerond is naar 1 minuut.
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46

P

Gewenste proefdruk po (P Soll)
In dit menu bepaalt u de gewenste proefdruk waarbij
de meting wordt uitgevoerd. De gewenste proefdruk
gebeurt volgens DIN EN1610 (zie tabel blz. 33).

33

Soll

6 Met

de instelmodus activeren. Via
of
de gewenst proefdruk (P-Soll) selecteren
(voorbeeld: 0,0mbar tot 9999.9mbar) (snel op-/
neerwaarts, de toets ingedrukt houden) en de selectie met
bevestigen.
U keert automatisch terug naar het menu

mbar

9999.9
46

dP

34

Soll

mbar

150

46

35

Interval h

00
min. sec.

00:01
46

Toegelaten drukval DP (DP-Soll)
In dit menu bepaalt u de maximum toegelaten drukval DP. Op het einde van de meting is deze waarde
bepalend of het geteste medium al dan niet dicht is.
De meting van de drukval DP gebeurt volgens DIN EN
1610 (zie tabel blz. 33).
7 Met
de instelmodus activeren. Via
of
de drukval (DP-Soll-Wert) selecteren (voorbeeld: 0,0mbar tot 9999mbar) (snel op-/neerwaarts, de toets ingedrukt houden) en de selectie
met
bevestigen. U keert automatisch terug
naar het menu meetinterval.

36

Start?

Meetinterval
In dit menu bepaalt u het meetinterval waarmee de
drukval geregistreerd wordt.
8

Met

de instelmodus activeren. Via
of
het meetinterval selecteren (1sec tot 24h)
(snel op-/neerwaarts, de toets ingedrukt houden)
en de selectie met
bevestigen.

Start
In dit menu start u de controle met de ingestelde
parameters. De totale meetduur wordt in het meetinstrument opgeslagen.
9 Met
Met

de start-modus activeren.
de controle stopzetten.
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Grafisch overzicht van het meetproces
P

2
3

4

5

1
Voorvultijd

01:05

1.1

hPa

926

Rusttijd

Proeftijd

Drukvaltijd

t

Fase 1 Voorvultijd
Opbouwen van de druk in het leidingsysteem en de
werkelijke duur.
Met
rusttijd.

gaat u automatisch verder naar het menu

Voorvul

01:05

i.1

hPa

926
Rust

Fase 2 Rusttijd
Meten van de druk die (volgens de norm) gedurende
meer dan 5 min. ca. 10% meer moet bedragen dan
de proefdruk; de werkelijke duur wordt bepaald.
Met
gaat u automatisch verder naar het menu
proeftijd.
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0030

1.1

hPa

926

Fase 3 Proeftijd
Bepalen van de werkelijke proeftijd.
Met
gaat u automatisch verder naar het menu
drukvaltijd.

DP

3

0030

1.1

hPa

926

Fase 4 Drukvaltijd
Duur van de drukval in de leiding bepalen.
Met
gaat u automatisch verder naar het menu
einde van de meting

Drukval

0030

Dicht

DP

hPa

2

Fase 5 Einde van de meting
Aan het einde van de meting wordt het totale drukverschil weergegeven. De meetresultaten worden geanalyseerd om te bepalen of het systeem al dan niet dicht
is.
Door de toets
in te drukken wordt het meetrestultaat geprint. Alle waarden worden in bar weergegeven om ze gemakkelijker te kunnen vergelijken.
Met
keert u terug naar het meetmenu. Het laatst
opgeslagen protocol wordt weergegeven.
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6

521

5

526

Service

61

521

51

526

Data
Versie

0.10
BAT

V

6.6 Service
1 In het hoofdmenu selecteert u via
of
bevestigen.
Service en de selectie met
of
de gewenste functie / menu
2 Via
selecteren.
De selectie met
bevestigen en via
de gewenste functie selecteren.
de instelmodus activeren.
3 Met

6.6.1 Gegevens Printout data
Datum: 27.08.2003
Geeft de batteriTijd: 10:15:35
jspan-ning en de
firmwareversie weer. T e s t o B V
Bij het indrukken van Meetlocatie: 01
krijgt u
de toets
Data
een print-out van alle
Testo BV
informatie die in het
Randstad 21-53
meetinstrument
1314 BH Almere
opgeslagen is.
Instrumenttype
Versie		
Serienummer
Batterij		

8.4

62
52

Taal

Nederlands

521
526

of

6.6.2 Taal
In dit menu bepaalt
u in welke taal de
menu’s moeten weergegeven worden.
De volgende talen zijn
beschikbaar:
Duits, Engels, Frans,
Italiaans, Nederlands,
Portugees, Spaans,
Zweeds
of
4 Via
de gewenste taal
selecteren en de
selectie met
bevestigen.

:
:
:
:

Geheugen : Manueel
				
hh:mm:ss		
Interval		
: 00:01:00
Vrij			
: 78%
U/I 1:
Ingang		
Uitgang		
Eenheid		

: 0mA - 20mA
: 0.0 - 20.0
:

U/I 2:
Ingang		
Uitgang		
Eenheid		

: 0mA - 20mA
: 0.0 - 20.0
:

Temp.		
Vochtigh.
Druk		
Dichtheid
S-factor		
Doorsnede
K-factor :

: 20.0 °C
: 50.0 %
: 1013 hPa
: 1199.0 g/m3
: 1.00
: 0.002 m2
1.00

t521
0.14
00000021
8.5V
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63

521

53

526

Type

bat

Batterij

521

54

526

F-Reset

Yes

In dit menu bepaalt u of een batterij of een accu in het
meetinstrument is geplaatst.
De acculading in het meetinstrument is enkel
mogelijk indien een accu in het meetinstrument is
geplaatst en ‘Accu’ is ingesteld als type batterij.
Selecteer enkel als type Accu wanneer er zich
werkelijk een accu in het meetinstrument bevindt.
of
Batterij of Accu selecteren en de
4 Via
bevestigen.
selectie met

6.6.4 W-reset

64

F-Reset

6.6.3 Type batterij

In dit menu bepaalt u of u de instrumentinstellingen
wenst terug te zetten naar de standaardinstellingen.
Bij een W-reset wordt het interne geheugen gewist.
De volgende instellingen in het meetinstrument worden gereset:
Auto off:
aan
Verlichting:
uit
Temperatuur:
20°C
Vochtigheid:
50%RV
Absolute druk:
1013hPa
Dichtheid:
1199g/m3
Oppervlak:
1m2
Pitot-factor:
1
Correctiefactor:
1
Temperatuureenheid: °C
Eenheden:
ISO
Drukeenheid:
hPa
Geheugen:
manueel
Type batterij:
batterij
Taal: 		
Nederlands
Demping:
1 = geen demping
Geen berekende grootheden geactiveerd
of
Ja of Neen selecteren en de
4 Via
bevestigen.
selectie met
- Selectie Ja: de instrumentinstellingen worden teruggezet naar de standaardinstellingen.
Selectie Neen of
: de instrumentinstellingen worden niet teruggezet naar de standaardinstellingen.
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7. Meten
M. 00

521 526

MAN.

i.1

hPa

10.08
1.1

°C

24.8

Via
wordt de weergegeven waarden van alle
aangesloten (nullingsgeschikte) druksondes genuld.

521

MAN

7.2 Meetwaarden selecteren

m3/h

23
2.1

Indien de luchtsnelheid of de volumestroom geactiveerd is, worden deze waarden door het indrukken
van de toets
in de bovenste regel weergegeven.

°C

22.6

de gewenste meetwaarde 2 (onderste regel)
Via
selecteren.

M. 00
MAN.

521 526

i.1

hPa

10.08
1.1

?C

24.8

Hold Max. Min. Mean

Mean

521 526

24.8
Hold

Om de weergave van de interne druksensor te nullen,
moet het meetinstrument zich in het meetmenu bevinden en de verschildruk mag niet meer dan 2,5% v.d.
eindwaarde bedragen. Voor de nullingsgeschiktheid
van de externe druksondes verwijzen we naar de
handleiding van de druksondes.

Bij het uitschakelen van het meetinstrument gaat
de nulling verloren.

M. 02

i.3

7.1 Weergave nullen

7.3 Meetfuncties activeren
Het meetinstrument beschikt over volgende meet
functies:
- de waarde bevriezen (Hold)
- de maximum-waarde weergeven (Max)
- de minimum-waarde weergeven (Min)
- de puntgemiddelde waarde berekenen (Mean·)
).
- de tijdgemiddelde waarde berekenen (Mean
Om de meetfuncties op te roepen, moet het meetinstrument zich in het meetmenu bevinden.
Met
selecteert u achtereenvolgens de meetfuncties:
Hold
De laatst gemeten waarde wordt in het display
bevroren.
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30.5

521 526

15.7

521 526

Max

Min

N 0011

i.1

521 526

hPa

10.08
1.1

Max
De hoogst gemeten waarde vanaf het begin van de
meting wordt weergegeven in het display.
Min
De laagst gemeten waarde vanaf het begin van de
meting wordt weergegeven in het display.
Mean ·
1 Via
activeert u de berekening van het puntgemiddelde.
- Mean · knippert.
2 Via

bewaart u de waarde voor de berekening.

3 Stap 2 kan willekeurig herhaald worden.

°C

24.8
Mean

- Het aantal bewaarde meetwaarden wordt in de
bovenste displayregel weergegeven.
4 Met

wordt het puntgemiddelde berekend.

- De berekende gemiddelde waarde wordt weergegeven en kan opgeslagen of geprint worden
- de meetwaarde opslaan met
- de meetwaarde printen met
.
Via
activeert u opnieuw de berekening van
het puntgemiddelde en via
bewaart u
opnieuw de meetwaarden.
Met

00:37

i.1

hPa

10.08
1.1

stopt u het proces.

521 526
526 Mean

1 Via
activeert u de berekening van het tijdgemiddelde.
2 Via
- Mean

°C

24.8
Mean

start u het bewaren van de meetwaarden.
knippert.

- Elke seconde wordt een waarde bewaard. De duur
van de berekening verschijnt in de bovenste regel.
3 Met

stopt u de berekening.

4 Met

wordt het tijdgemiddelde berekend.

- De berekende gemiddelde waarde wordt weergegeven en kan opgeslagen of geprint worden
- de meetwaarde opslaan met
- de meetwaarde printen met
.

7. Meten
41
7.4 Meetwaarden opslaan

Via
activeert u opnieuw de berekening van
het tijdgemiddelde en via
start u opnieuw het
bewaren van de meetwaarden.
Met
521 526

stopt u het proces.

7.4 Meetwaarden opslaan
Om meetwaarden op te slaan, moet het meetinstrument zich in het meetmenu bevinden.
Alvorens de meetwaarden op te slaan, selecteert u
de meetlocatie waar de gegevens moeten opgeslagen worden (zie hoofdstuk 6.1 Meetlocatie).

M. 05
MAN

i.1

hPa

10.08
2.1

°C

24.8

Geheugenmodus is manueel ingesteld (zie 6.2.1):
4 Via
wordt de actuele meetwaarde - met
datum, tijd, meetlocatie en andere beschikbare
parameters - opgeslagen.
-

knippert kort.

M. 05 N. 0005
AUTO

i.1

hPa

10.08
2.1

°C

24.8

Geheugenmodus is automatisch ingesteld (zie 6.2.1):
4 Via
wordt het ingestelde meetprogramma
gestart.
-

knippert, zolang het meetprogramma loopt.
Door de toets
in te drukken, kan het geheugenprogramma vroegtijdig beëindigd worden. Door
het opnieuw indrukken van de toets wordt een
nieuwe meetreeks opgeslagen.

M. 05 N. 0005
AUTO

i.1

hPa

10.08

Geheugenmodus is snel ingesteld (zie 6.2.1):
4 Via
wordt het ingestelde meetprogramma
gestart.
- Automatisch worden 25 metingen per sec. opgeslagen.
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M. 03 N. 0005
MAN

i.1

521 526

Voor het printen van alle opgeslagen meetwaarden in
een meetlocatie (zie 6.2.3 Printen)

hPa

10.08
1.1

7.5 Meetwaarden printen
Om afzonderlijke meetwaarden te printen, moet het
meetinstrument zich in het meetmenu bevinden.

°C

4 Via
wordt de actuele meetwaarde - met
datum, tijd, meetlocatie en andere beschikbare
parameters - geprint.

24.8

- De gegevens worden via de infrarood interface
naar de printer gestuurd. Tijdens het printen knippert het symbool
.
Gegevenstransmissie
Het transmissietraject mag niet onderbroken worden door hindernissen.

20°
60°

max. 2 m
60°

10°
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8. Onderhoud
8.1 De batterij / accu vervangen
(accu-type: NiMH IEC 6F22)

Om het verlies van gegevens te voorkomen moet het
meetinstrument uitgeschakeld zijn en moet de batterij/accu binnen de 10 minuten vervangen worden.
1 Het batterijdeksel aan de rugzijde openen.
2 De lege blokbatterij / accu verwijderen.
3 De nieuwe blokbatterij / accu plaatsen.
Let op de polariteit !
4 Het batterijdeksel sluiten.
Het meetinstrument start automatisch op.

8.2 Akku laden
Foutief laden van de batterijen!
Explosiegevaar!
opgepast

	Start het laadproces enkel wanneer
de accu zich in het meetinstrument
bevindt en in het instrument het
batterijtype accu ingesteld is.

De acculading in het meetinstrument is enkel
mogelijk indien een accu in het meetinstrument is
geplaatst en Accu is ingesteld als type batterij.
1 Controleer of een accu in het instrument aanwezig
is.
2 Controleer of het type batterij ingesteld is als Accu
(zie 6.6.3 Type batterij).
3 Sluit de stekker van de netadapter aan op de
12V-stekkerbus van het meetinstrument.
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4 Sluit de netstekker aan op de netstekkerbus.
Laden?

nee

5 De vraag verschijnt of de accu moet geladen worden. Met
selecteert u Ja en met
bevestigt u de selectie.
Het laden start automatisch.
knippert tijdens
het laden en de huidige accuspanning verschijnt in
het display.
- U keert automatisch terug naar het meetmenu.

8.3 Het meetinstrument reinigen
Bij vervuiling mag het meetinstrument met een
vochtige doek gereinigd worden. Gebruikt geen
agressieve reinigings- of oplosmiddelen! Gewone
huishoudreiniger of zeep mogen hiervoor gebruikt
worden.
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9. Foutmeldingen
Foutmelding		

Mogelijke oorzaken

Na printen schakelt het meetinstrument uit De batterijspanning is te laag

Oplossing
De batterij vervangen

Nulling van de weergave is onmogelijk

De verschildruk ligt buiten het bereik

De verschildruk verminderen < 2,5% vd

		

van de nulling

eindwaarde en de sonde opnieuw 		

			

nullen

Opgeslagen instellingen en meetwaarden 	Er werd een standaard reset uitgevoerd of Geen oplossing mogelijk! Bewaar de
zijn niet meer beschikbaar in het

de batterij werd verwijderd

meetwaarden regelmatig in de software

instrument 			

of op papier.
korrekte dichtheid invoeren

Foutief berekende luchtsnelheidswaarde

Foutieve invoer van de dichtheid

Foutief berekende luchtsnelheidswaarde

Foutieve invoer van de pitot-factor

Pitot-factor correct invoeren

Foutief berekende luchtsnelheidswaarde

De druksonde werd vóór de meting

De druksonde nullen (zonder enige

		

niet genuld

toevoeging van druk)

Foutief berekende volumestroom

De k-factor of de doorsnede is niet correct De correcte k-factor of doorsnede invoeren

Voor meer vragen over service gaat u naar www.testo.com/service-contacts
Voor meer vragen over garantie gaat u naar www.testo.com/warranty
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10. Technische gegevens
10.1 Meetbereiken en nauwkeurigheden
Instrumenten

Testo 521-1,
geïntegreerde
verschildruksensor 0560 5210

Testo 521-2,
geïntegreerde
verschildruksensor 0560 5211

Testo 521-3,
geïntegreerde
verschildruksensor 0560 5213

Sensor
meetbereik
0 - 100 hPa
0 - 100 hPa
0...250 Pa
Overlastgrens
300 hPa
300 hPa
50 hPa
Statische druk
1000 hPa (abs)
1000 hPa (abs)
1000 hPa (abs)
Nauwkeurigh ±1 digit ±0.2 % v.d. eind- ±0.1 % v.d. eind- ±0,5 Pa
nom. temp. 22 °C
waarde (full scale) waarde (full scale) (0...20 Pa)
en meetinterval >1 s			
±(0,5 Pa + 0,5%
			
v.d. meting)
			
(20...250 Pa)
Resolutie
0.01 hPa
0.01 hPa
0.1 Pa
(0...100 hPa)
(0...100 hPa)		

Meetbereik
Nauwkeurigh**
±1 digit

Resolutie

Druksondes
to 2000 hPa
±0.1% v.d. meetw.
Sonde 0638 1347
Sonde 0638 1447
Sonde 0638 1547
Sonde 0638 1647
Sonde 0638 1747
Sonde 0638 1847
0.1 Pa (0638 1347)
0.001 hPa (0638 1447)
0.01 hPa (0638 1547)
0.1 hPa (0638 1647)
0.1 hPa (0638 1747)
0.1 hPa (0638 1847)

Testo 526-1,
geïntegreerde
verschildruksensor 0560 5280

Testo 526-2,
geïntegreerde
verschildruksensor 0560 5281

0 - 2000 hPa
3000 hPa
2000 hPa
±0.1 % v.d. eindwaarde (full scale)

0 - 2000 hPa
3000 hPa
2000 hPa
±0.05% v.d. eind-bij
waarde (full scale)

0.1 hPa
(0...2000 hPa)

0.1 hPa
(0...2000 hPa)

Druksondes
NTC
to 400bar
-40 - +150 °C
±0.2% v.d. meetw.
Sonde 0638 1741
±0.2 °C (-10 - +50 °C)
Sonde 0638 1841
±0.4 °C (-40 - 10.1 °C)
Sonde 0638 1941
±0.4 °C (+50.1 - +150 °C)
Sonde 0638 2041		
Sonde 0638 2141

Type K (NiCr-Ni)
-200 - +1370 °C

0.01 bar (0638 1741) 0.1 °C (-40 - +150 °C)
0.01 bar (0638 1841)
0.01 bar (0638 1941)
0.01 bar (0638 2041)
0.01 bar (0638 2141)

0.1 °C (-200 - +1370 °C)

Voeler
Stroommeting
		

Stroom-/spanningsmeting

Stroom-/spanningsmeting

Meetbereik
Nauwkeurigh**
±1 digit
Resolutie

0 - 20 mA
0554 0007*
±0.04 mA (0 - 20 mA)
0.01 mA (0 - 20 mA)

0 - 10 V
0554 0007*
±0.01 V (0 - 10 V)
0.01 V (0 - 10 V)

0...20 mA
Probe 0554 0528
0.01 mA (0...20 mA)

±0.4 °C (-100 - +200 °C)
±1 °C (-200 - 100.1 °C)
±1 °C (+200.1 - +1370 °C)

* stroom-/spanningskabel
** de vermelde nauwkeurigheden zijn enkel van toepassing op het meetinstrument (zonder aangesloten
voeler)
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10.2 Overige instrumentgegevens
stroomvoorziening		

9V blok (6LR61), alkali-mangaan of netadapter 12V DC

interface voeler		

ronde 8-polige stekker

PC-interface		

ComSoft V3.4; aansluitkabel 0409 0178

PC		

RS232-interface

interface druk		

infrarood

geheugencapaciteit		

ca. 25000 meetwaarden

autonomie van de batterij bij langdurige

30h met alkali-mangaan, 10h met accu, 18h met zink-kool bij 25°C en zonder

werking met interne druksensor

achtergrondverlichting

autonomie van de batterij bij een aangesloten

afhankelijk van de aangesloten meetomvormer

4...20 mA-interface		

aanbeveling: de netadapter gebruiken

sensor 		

piëzo-resistief

opslag-/ transporttemperatuur

-20...+70°C

werkingstemperatuur (temperatuurcompensatie) 0...+50°C
lekgetal		

0,3 % drukval van de proefdruk gedurende 1 minuut

display		

LCD-display met symbool; 7-segment weergave en punt-matrix

gewicht incl. top safe en batterij

ca. 600 g

materiaal van de behuizing

ABS

afmetingen		

(L x B x H) 219 x 68 x 50

meetinterval		

auto 1sec...24h, snel 0,04sec

actualiseringsinterval in het display

2 x per sec, bij een snelmeting 4 x per sec

overige		

automatisch herkennen van alle aangesloten voelers

garantie		

24 maanden
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11. Accessories / spare parts
artikel
Meetinstrumenten
Verschildrukmeetinstrument testo 521-1, nauwkeurigheid ±0,2 % v.d. eindwaarde
Verschildrukmeetinstrument testo 521-2, nauwkeurigheid ±0,1 % v.d. eindwaarde
Verschildrukmeetinstrument testo 521-3, nauwkeurigheid ±0.5Pa (0 to 20Pa);
±(0.5Pa + 0.5% v.d. eindwaarde) (20...250Pa)
Verschildrukmeetinstrument testo 526-1, nauwkeurigheid ±0,1 % v.d. eindwaarde.
Verschildrukmeetinstrument testo 526-2, nauwkeurigheid ±0,05 % v.d. eindwaarde

bestelnr.
0560 5210
0560 5211
0560 5213
0560 5280
0560 5281

Verschil- en absolute druksondes
Verschildruksonde 100 Pa
Verschildruksonde 10 hPa
Verschildruksonde 100 hPa
Verschildruksonde 1000 hPa
Verschildruksonde 2000 hPa
Absolute druksonde 2000 hPa abs

0638 1347
0638 1447
0638 1547
0638 1647
0638 1747
0638 1847

Relatieve druksondes
Druksonde 10 bar
Druksonde 30 bar
Druksonde 40 bar
Druksonde 100 bar
Druksonde 400 bar

0638 1741
0638 1841
0638 1941
0638 2041
0638 2141

Stroom- / spanningssondes
Sonde met schaalverdeling voor 4...20 mA
Stroom-/spanningskabel (±1 V; ±10 V, 20 mA)
Reserve-aansluitklemmen

0554 0528
0554 0007
0205 0026

Temperatuurvoelers
Zwarte bol thermometer voor het meten van de stralingswarmte
Zeer snelle oppervlaktevoeler met verend thermo-element, meetbereik kortstondig tot +500°C
Zeer snelle oppervlaktevoeler met verend thermo-element, meetbereik kortstondig tot +500°C
Zeer snelle oppervlaktevoeler met haakse meetkop (90°) met verend thermo-element
Zeer snelle oppervlaktevoeler met haakse meetkop (90°) met verend thermo-element
Robuuste oppervlaktevoeler
Robuuste oppervlaktevoeler
Robuuste oppervlaktevoeler, met haakse meetkop (90°), voor smalle verhoudingen
Robuuste oppervlaktevoeler, met haakse meetkop (90°), voor smalle verhoudingen
Robuuste oppervlaktevoeler met verend thermo-element voor hoge meetbereiken tot +700°C
Buisvoeler voor buizen tot diameter 2”, voor het bepalen van de aan- en afvoertemperatuur
Magneetvoeler, adhesie ca. 20N, met sterke magneten, voor het meten op metalen oppervlakken
Magneetvoeler, adhesie ca. 10N, met sterke magneten, voor hogere temperaturen, voor het meten op
metalen oppervlakken
Mini-oppervlaktevoeler voor het meten aan elektronische componenten, motoren
Oppervlaktevoeler voor metingen op rollen en roterende walsen
Snelle dompel-/steekvoeler
Snelle dompel-/steekvoeler

0554 0670
0604 0194
0614 0194
0604 0994
0614 0994
0604 9993
0614 9993
0604 9893
0614 9893
0600 0394
0600 4593
0600 4793
0600 4893
0600 1494
0600 5093
0604 0293
0614 0293
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artikel
Temperatuurvoelers
Zeer snelle dompel-/steekvoeler voor metingen in vloeistoffen
Zeer snelle dompel-/steekvoeler voor metingen in vloeistoffen
Zeer snelle dompel-/steekvoeler voor hoge temperaturen
Zeer snelle dompel-/steekvoeler voor hoge temperaturen
Zeer snelle dompel-/steekvoeler voor metingen in gassen en vloeistoffen met een dunne, massa-arme meetspits
Zeer snelle dompel-/steekvoeler voor metingen in gassen en vloeistoffen met een dunne, massa-arme meetspits
Robuuste dompel-/steekvoeler uit V4A edelstaal, waterdicht en kookvast, bijv. voor metingen in levensmiddelen
Smeltvoeler voor het meten in metaalsmelterijen, met een vervangbare meetspits
Adapter voor de aansluiting van NiCr-Ni-thermokoppels en voelers met open draadeindes
Zeer nauwkeurige luchtvoeler voor lucht- en gastemperatuurmetingen met mechanisch beschermde sensor

bestelnr.
0604 0493
0614 0493
0604 0593
0614 0593
0604 9794
0614 9794
0600 2593
0600 5993
0600 1693
0610 9714

Pitot buizen
Pitot buis, lengte 300 mm, edelstaal, voor luchtsnelheidsmetingen
Pitot buis, lengte 350 mm, edelstaal, voor luchtsnelheidsmetingen
Pitot buis, lengte 500 mm, edelstaal, voor luchtsnelheidsmetingen
Pitot buis, lengte 1000 mm, edelstaal, voor luchtsnelheidsmetingen
Pitot buis, lengte 360 mm, edelstaal, voor luchtsnelheidsmetingen incl. temperatuurmeting
Pitot buis, lengte 500 mm, edelstaal, voor luchtsnelheidsmetingen incl. temperatuurmeting
Pitot buis, lengte 1000 mm, edelstaal, voor luchtsnelheidsmetingen incl. temperatuurmeting

0635 2245
0635 2145
0635 2045
0635 2345
0635 2040
0635 2140
0635 2240

Toebehoren
Stekker-netadapter 230V
0554 0088
Netadapter 120V
0554 0077
9V-accu voor het meetinstrument
0515 0025
Aansluitkabel, lengte 1,5 m, voor opsteekbare druksondes
0409 1745
Aansluitkabel, lengte 1,5 m, voor opsteekbare voelers
0430 0143
Aansluitkabel, lengte 5 m, voor opsteekbare voelers, mantelmateriaal PUR
0430 0145
Aansluitkabel, lengte 2,5 m, voor druksondes 0638 1741, 0638 1841, 0638 1941, 0638 2041, 0638 2141
0409 0202
Kabel RS232, verbindingskabel tussen meetinstrument en PC (lengte 1,8m) voor overdracht van de gegevens
0409 0178
Testo-protocolprinter, incl. 1 rol thermisch papier en 4 mignon-batterijen
0554 0545
Laadinstrument voor de printer (met 4 standaard accu’s)
0554 0110
Thermisch papier (reserve-) voor de printer (6 rollen)
0554 0569
Thermisch papier (reserve-) voor de printer (6 rollen), langdurig leesbare (tot 10 jaar) documentering van de gegevens 0554 0568
TopSafe met magneethouder en draagriem
0516 0446
Magneethouder voor de TopSafe
0554 0225
Siliconen aansluitslang, lengte 5 m
0554 0440
Set aansluitslangen, 2 x 1 m, incl. 1/8” vergrendeling
0554 0441
Snelkoppelingsaansluiting
0440 0525
Systeemkoffer (kunststof) voor het meetinstrument en toebehoren
0516 0526
Transportkoffer (kunststof) voor het meetinstrument en toebehoren
0516 0527
Software
ComSoft 3 Professional met data management, incl. database, verwerkings- en grafische functies, gegevensanalyse, trendcurve 0554 0830

50 11. Toebehoren / reserve-onderdelen

artikel
Kalibratiecertificaten voor temperatuur
ISO-kalibratiecertificaat temperatuur, voor lucht-/dompelvoeler, kalibratiepunten -18°C, 0°C, 60°C
ISO-kalibratiecertificaat temperatuur, voor lucht-/dompelvoeler, kalibratiepunten 0°C,150°C, 300°C
ISO-kalibratiecertificaat temperatuur, voor oppervlaktevoeler, kalibratiepunten 60°C,120°C, 180°C
DKD-kalibratiecertificaat temperatuur, voor lucht-/dompelvoeler, kalibratiepunten -20°C, 0°C, 60°C
DKD-kalibratiecertificaat temperatuur, voor lucht-/dompelvoeler, kalibratiepunten 0°C, 100°C, 200°C
DKD-kalibratiecertificaat temperatuur, voor oppervlaktevoeler (met contact), kalibratiepunten 100°C, 200°C, 300°C

Kalibratiecertificaten voor druk
ISO-kalibratiecertificaat druk, absolute druk, 5 meetpunten verdeeld over het meetbereik
(voor 0638 1847)
ISO-kalibratiecertificaat druk, absolute druk, 5 meetpunten verdeeld over het meetbereik 5/10/15/20/25Pa
(voor 0560 5213, 0638 1347)
ISO-kalibratiecertificaat druk, verschildruk en relatieve druk, 5 meetpunten verdeeld over het meetbereik
(voor 0638 1347, 0638 1741, 0638 1841, 0638 1941, 0638 2041, 0638 2141)
ISO-kalibratiecertificaat druk, verschildruk en relatieve druk, 5 meetpunten verdeeld over het meetbereik
(voor 0560 5210, 0560 5211, 0560 5280, 0638 1447, 0638 1547, 0638 1647, 0638 1747)
ISO-kalibratiecertificaat druk, verschildruk en relatieve druk, 5 meetpunten verdeeld over het meetbereik
voor 0560 5281
DKD-kalibratiecertificaat druk, verschildruk en relatieve druk, 11 meetpunten verdeeld over het meetbereik
(<0,1% v.d eindwaarde) voor 0560 5281
DKD-kalibratiecertificaat druk, verschildruk en relatieve druk, 6 meetpunten verdeeld over het meetbereik
(>0,6% v.d eindwaarde) (voor 0638 1347, 0638 1741, 0638 1841, 0638 1941, 0638 2041, 0638 2141)
DKD-kalibratiecertificaat druk, absolute druk, 11 meetpunten verdeeld over het meetbereik
(0,1...0,6% v.d eindwaarde) (voor 0638 1847)
DKD-kalibratiecertificaat druk, verschildruk en relatieve druk, 11 meetpunten verdeeld over het meetbereik
(0,1...0,6% v.d eindwaarde) (voor 0560 5210, 0560 5211, 0560 5280, 0560 5281,0638 1447, 0638 1547,
0638 1647, 0638 1747)

Kalibratiecertificaten voor sondes met schaalverdeling
ISO-kalibratiecertificaat sonde met schaalverdeling

bestelnr.
0520 0001
0520 0021
0520 0071
0520 0211
0520 0221
0520 0271

0520 0125
0520 0405
0520 0005
0520 0025
0520 0035
0520 0205
0520 0225
0520 0212

0520 0215

0520 1000
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