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Cerințele de monitorizare a parametrilor IAQ în unitățile de asistență medicală sunt foarte exigente. Acest lucru este 
deopotrivă valabil pentru clinici, chirurgia ambulatorie sau centrele de dializă, blocurile operatorii sau în unitățile de 
producție și depozitare a produselor medicale. Pe lângă asigurarea unui nivel de confort termic adecvat unui mediu optim 
pentru munca cadrelor medicale și vindecarea pacienților, eliminarea poluanților și asigurarea protecției angajaților și 
pacienților împotriva infectării sunt aspecte tot atât de importante. 

Numai un sistem HVAC bine proiectat și fiabil întreținut poate asigura condiții ambientale optime, prevenind totodată 
concentrarea de aerosoli atmosferici precum virusuri sau poluanți în interior clădirilor. În funcție de clasificarea încăperii 
avute în vedere, sistemul HVAC poate afecta simultan diferiți parametri ai calității aerului interior, printre care debitul volumic 
al aerului, gradul de turbulență, presiunea, umiditatea, temperatura, concentrația de CO2, zgomotul și lumina. Inspecțiile 
ample regulate ar trebui să se concentreze pe funcționarea efectivă și cea nominală a sistemului din perspectiva 
parametrilor relevanți, folosind tehnică de măsurare de ultimă generație. 

Sistemele HVAC prost întreținute sau neîntreținute pot afecta climatul interior și crește riscul de răspândire a infecțiilor. Este 
esențial să acordăm atenția cuvenită acestor aspecte, în special în perioadele de criză așa cum este pandemia globală de 
Covid 19. Încăperile trebuie deseori modificate din scurt, pentru a crește capacitatea de spitalizare a unității respective. În 
ciuda situației extrem de dinamice, cerințele speciale privind sistemele HVAC ar trebui avute întotdeauna în vedere, 
verificând adecvarea și eficiența lor cu ajutorul tehnicii de măsurare de înaltă precizie. 

Tehnica de măsurare profesionistă stă la baza unei funcționări sigure, fiabile și conform standardelor a sistemelor HVAC în 
condiții extreme. Aceasta este singura cale prin care sistemele de acest gen pot ajuta la combaterea riscului de infectare 
prin aerul ambiental și pot asigura protecția persoanelor.

Sisteme de încălzire, ventilație și climatizare (HVAC) în 
unitățile de asistență medicală - oportunități și provocări
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Ghidurile și standardele curente oferă informații importante și utile despre instalarea, întreținerea și inspectarea sistemelor 
HVAC. În ciuda faptului că toate aceste informații sunt doar recomandări, respectarea lor sporește semnificativ siguranța, 
calitatea și eficiența unui sistem. 

Funcționarea sistemelor în unitățile de asistență medicală din Germania este reglementată prin standardul DIN 1946-4, iar 
internațional prin standardul ANSI/ASHRAE/ASHE 170. Acestor standarde li se adaugă și alte standarde conexe, precum 
standardul european DIN EN ISO 14644 (special pentru camerele curate). 

DIN 1946-4:2018-09

Standardul german definește cerințele minime pentru pro-

iectarea, construcția, recepția și funcționarea sistemelor 

HVAC din clădiri și încăperi în care au loc examinări, trata-

mente și proceduri medicale. Acesta se aplică deopotrivă 

tuturor încăperilor ce sunt direct accesibile prin uși, cori-

doare sau alte legături. Pentru proiectarea unităților de trata-

ment speciale, ca de pildă a secțiilor de tratare a bolilor 

infecțioase contagioase, deosebit de grave, sunt valabile 

cerințe special care nu sunt stipulate în standardul DIN 

1946-4.

În funcție de destinația medicală a unității, se face distincția 

între Clasa Ia/Ib (blocuri operatorii) și Clasa II (săli de exami-

nare și alte camere) fiecare cu clase de protecție diferite. 

Prin urmare, această clasificare determină cerințe și valori 

limită diferite pentru sistemele HVAC, precum și aplicații și 

specificații de măsurare diferite pentru calificarea, testarea 

în vederea recepției și verificările periodice ale sistemelor 

HVAC. Standardul descrie în termeni practici care parametri 

IAQ trebuie măsurați, în ce încăpere, cât de des și cu ce 

scop, precum și modul de documentare a acestora. 

Se aplică următorii parametri ca cerințe minime:

•  debitul volumic al aerului de intrare, debitul volumic al 

aerului exterior, 

 debitului volumic al aerului de ieșire, direcția aerului de 

evacuare 

•  măsurători ale scăpărilor la conductele de aer

•  presiunea negativă în golurile din tavanele suspendate 

•  nivelul presiunii acustice a sistemului 

•  filtre de aer, pierdea inițială de presiune în debitul volumic 

țintă

•  confortul interior

Pentru specificații mai detaliate privind calificarea perfor-

manțelor, consultați standardul DIN EN 12599 care prezintă 

în detaliu procedurile de măsurare și testare. Acest standard 

oferă o descriere amplă a tuturor măsurătorilor funcționale 

generale și speciale.

Adițional, DIN 1946-4 prevede o inspecție de recepție igie-

nică înainte de punerea în funcțiune a unui sistem construit 

în conformitate cu standarde DIN. Aceasta include docu-

mentarea tuturor punctelor de măsurare și rezultatelor 

măsurătorilor pentru a permite o reluare comparativă a 

măsurătorilor în orice moment.

Cerințe privind inspectarea sistemelor HVAC: 
ghiduri și standarde
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Standardul ANSI/ASHRAE/ASHE 170-2017

Standardul 170 al standardului A/A/A dezvoltat de instituțiile 

de asistență medicală din SUA definește cerințele minime 

pentru sistemele de ventilație din clădiri și încăperi destinate 

îngrijirii directe și indirecte a pacienților. Scopul său este de 

a asigura un climat interior confortabil, condiții sterile și 

prevenirea mirosurilor. 

Încăperile sunt împărțite în trei categorii (sală de spitalizare/

sală de tratament ambulatoriu/sală de alăptare) și zone 

funcționale aferente:

•  chirurgie și terapie intensivă 

•  salon de spitalizare

•  sală de îngrijire medicală 

•  radiologie

•  sală de diagnosticare și tratament

•  sterilizare 

•  secție de preparate sterile 

•  service

•  sală auxiliară.

Cerințele specifice pentru sistemele HVAC și valorile limită 

aferente pot varia în funcție de clasificare și de zona 

funcțională. În contextul standardului A/A/A 170, factorul 

preponderent constă în măsurarea următorilor patru 

parametri ai aerului interior:  debitul volumic, presiunea 

diferențială, temperatura și umiditatea.

În completarea acestui standard, Comitetul Tehnic ASHRAE 

9,6, Unități de Asistență Medicală a publicat materialul 

informativ „Controlul umidității în zonele de îngrijire 

perioperatorii”.  Materialul informativ oferă un protocol 

special pentru gestionarea situațiilor în care sistemele 

mecanice nu pot păstra umiditatea relativă în domeniul de 

referință. Acesta însoțește recomandarea de a monitoriza 

umiditatea relativă în camere problematice, fără întrerupere. 

Cerințele mai stricte privind calitatea aerului interior în 

unitățile de asistență medicală vin cu provocări majore în 

ceea ce privește precizia tehnicii de măsurare și procedura 

de măsurare. Acest lucru implică determinarea următorilor 

parametri: 

•  viteza aerului, debitul volumic 

 și rata de schimb a aerului

•  gradul de turbulență

•  presiunea diferențială, vacuumul și suprapresiunea 

•  umiditatea și temperatura 

•  CO2, zgomotul și lumina. 

Care sunt parametrii IAQ relevanți? 
Cerințe privind tehnica de măsurare în funcție de ocurența 
infecțiilor

Toți parametrii IAQ relevanți sunt definiți în standarde și directive. Ghidurile asociații-
lor profesionale oferă informații despre valorile limită la nivel național privind calitatea 
aerului interior, confortul și protecția împotriva infecțiilor. 
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Cerințe stricte privind precizia măsurătorilor: 
viteza aerului, debitul volumic și rata de schimb a aerului 

Parametrul major în evaluarea funcționalității unui sistem 

HVAC îl reprezintă debitul volumic. Debitul volumic necesar 

pentru o încăpere se determină din rata de schimb a aerului 

necesară, a cărei valori depinde de funcția respectivei 

încăperi. Întrucât, în practică, viteza fluxului prin secțiunea 

transversală a conductei nu este uniformă, un singur punct 

de nu este suficient pentru a determina viteza medie a 

aerului. Sursele de interferență precum clapetele sau 

coturile influențează profilul de viteză din conductă. Din 

acest motiv, este necesar să se efectueze p măsurătoare tip 

grilă în câteva puncte din conductă. 

S-au stabilit diferite standarde globale care descriu 

măsurarea corectă a vitezelor de curgere pentru a respecta 

cerințele de calitate în determinarea debitului volumic. În 

completarea standardului EN 12599, care reprezintă 

standardul primar în Germania și în mare parte în Europa, 

merită amintite și standardele EN 16211 și ASHRAE 111. 

Toate procedurile stabilite se bazează pe următoarea 

abordare: 

•   punctele de măsurare sunt răspândite în planul secțiunii 

transversale a conductei conform anumitor specificații în 

funcție de mărimea conductei. 

•  se face distincția între conducte dreptunghiulare și 

conducte circulare. 

•  se face media valorilor obținute.   

Pentru mai multe detalii despre măsurarea fluxului de 

aer consultați ghidul nostru practic „Măsurători ale flu-

xului de aer în conducte conform DIN EN 12599”.

> Vedeți ghidul practic

Cerințe privind tehnica de măsurare:

Cerința specială pentru sistemul medical este evidentă, în 

principal, prin valori limită mai stricte și conflictele asociate 

ce devin tot mai mult o provocare în practică. Un exemplu îl 

reprezintă conflictul dintre ratele mari de schimb a aerului, 

impuse în acest sector, și turbulențele cauzate de acestea:   

un debit volumic insuficient poate fi extrem de problematic în 

unitățile de asistență medicală, deoarece este nevoie de rate 

de schimb a aerului strict definite pentru a asigura o 

eliminare adecvată a poluanților și agenților patogeni. 

Totodată, debitele volumice insuficiente au un impact negativ 

asupra igienei sistemului. Când viteza de deplasare a aerului 

umidificat prin conducte este prea mică apare riscul de 

formare a gemenilor.

Pentru a preveni acest risc și/sau a respecta anumite 

standarde, sistemele HVAC din unitățile de asistență 

medicală funcționează frecvent cu volume de aer excesive, 

ceea ce face ca ventilatoarele să consume mai multă energie 

și climatizarea (răcirea, încălzirea, umidificarea sau 

dezumidificarea) să fie un proces mai complex, crescând în 

ultimă instanță costurile operaționale. De asemenea, studiile 

științifice arată că vitezele de curgere excesive în zone 

sensibile din unități medicale pot crește riscul de infectare 

deoarece creează turbulențe care la rândul lor favorizează 

răspândirea agenților infecțioși din aer. Unul dintre motive se 

consideră a fi capacitatea particulelor, inclusiv a picăturilor, 
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de a fi aeropurtate; re-inhalarea lor în tractul respirator 

depinde, printre alți factori, de forțele ascensionale ale 

fluxului de aer turbulent.1

În consecință, tehnica de măsurare pentru determinarea 

vitezelor de curgere și debitelor volumice în unitățile 

medicale trebuie, înainte de toate, să sprijine abordarea 

impusă de standarde și ghiduri în ceea ce privește 

proiectarea, funcționalitatea și precizia. Cu ajutorul 

senzorilor sofisticați avem garanția că instrumentele de 

măsurare efectuează măsurători care corespund celor mai 

exigente cerințe privind precizia de măsurare, ex. pentru 

nișele de laborator. Aceasta este singura cale prin care 

putem obține o bază de calcul corectă pentru determinarea 

debitelor volumice din sistemul unităților medicale. 

Cu toate acestea, ușurința în utilizarea tehnicii de măsurare 

joacă și ea un rol major în calitatea rezultatelor 

măsurătorilor. O interfață de utilizator capabilă să ghideze 

utilizatorul pas cu pas prin procesul de măsurare ajută la 

prevenirea erorilor de măsurare. 

Impact major asupra securității în muncă și prevenirii 
infecțiilor: gradul de turbulență  

Gradul de turbulență este măsura fluctuațiilor vitezei aerului 

în raport cu valoarea sa medie (abatere standard relativă). 

Turbulența afectează doi parametri importanți: confortul 

termic și nivelul riscului de infecției. 

Măsurarea turbulenței și tirajelor cauzate de fluxul de aer 

oferă informații relevante pentru a putea asigura starea de 

bine a pacienților și personalului în spații interioare.

Mai mult, măsurătorile turbulenței pot ajuta și la reducerea 

riscului de transmitere a infecțiilor, după cum s-a precizat 

mai sus. În special în zonele sensibile - și mai cu seamă în 

toate zonele protejate din blocurile operatorii - trebuie 

măsurată turbulența pentru a asigura securitatea în muncă și 

protecția personalului și a pacienților împotriva infecțiilor. 

Măsurarea gradului de turbulență este o metodă de recepție 

și inspectare a blocurilor operatorii. 

Cu toate că standardul ANSI/ASHRAE/ASHE 170 nu ia în 

considerare măsurarea turbulenței, în mod explicit, aceasta 

este definită de standardul german DIN 1946-4 ca metodă 

de măsurare pentru verificarea protecției asigurate de fluxuri 

volumetrice cu turbulență redusă în zonele protejate cu 

ajutorul unei măsurători în conductele de evacuare.

1 English T. 2016. A brief history of healthcare ventilation, ASHRAE proceedings.

Pentru mai multe detalii despre nivelurile de confort 

termic consultați ghidul practic „Calitatea aerului inte-

rior și nivelul de confort la locul de muncă”. 

> Vedeți ghidul practic
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Cerințe privind tehnica de măsurare:

Ca urmare a reglementărilor mai stricte pentru sectorul 

medical, tehnica de măsurare și accesoriile folosite trebuie 

să întrunească următoarele cerințe: 

•   trebuie să se folosească un sistem de măsurare non-

direcțional, cu un timp de calculare a valorii medii de 

minim 100s și cel puțin 1 valoare măsurată pe secundă.

•   timpii de reacție a sondei la care se afișează 63% din 

valorile finale (t 63) trebuie să fie <0,2 s. 

•   eroarea instrumentului de măsurare a vitezei nu trebuie să 

depășească ±0,05 m/s. 

•   pentru cea de a doua dublă determinare trebuie să fie 

posibil să se poziționeze sondele perpendicular pe 

direcția fluxului de aer în planul de măsurare la 90° față de 

prima dublă determinare.

•   toți parametrii și toate combinațiile de stări de funcționare 

verificate trebuie documentate într-un raport de verificare 

împreună cu rezultatele aferente.

Tehnică de măsurare de înaltă precizie necesară:  
presiunea diferențială, vacuumul și suprapresiunea 

Pentru a preveni schimbul de aer nedorit, trebuie să se 

asigure o diferență de presiune între încăperile aparținând 

unor clase diferite. O suprapresiune în camera curată 

împiedică pătrunderea aerului din zona contaminată în zona 

curată atunci când se deschid ușile.  Încăperea cu cel mai 

înalt nivel de curățenie este accesată și de personal și este 

prevăzută cu ecluze de aer cu presiune negativă în care 

curenții de aer puternici turbionează particulele existente și 

le extrag prin sisteme de filtrare. La rândul lor, camerele 

contaminate trebuie să aibă presiune negativă spre 

coridoare pentru a preveni răspândirea contaminaților prin 

aer. 

Cerințe privind tehnica de măsurare:

În funcție de cerințele de puritate a aerului interior, în 

unitățile medicale se folosesc diferite filtre HEPA (High 

Efficiency Particulate Air). Atunci când se determină 

presiunea diferențială a filtrului de admisie aer, presiunea 

(contrapresiunea) înainte de filtru este comparată cu 

presiunea de după filtru. Nivelul presiunii diferențiale este un 

indicator al gradului de contaminare a filtrului. Întrucât 

presiunile măsurate sunt foarte scăzute trebuie să se 

utilizeze instrumente de măsurare a presiunii diferențiale de 

înaltă precizie.

Combaterea riscului de infectare în unitățile de asistență medicală
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standardul DIN 1946-4)
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Parametri de control pentru prevenirea infecțiilor:  
umiditatea și temperatura 

Umiditatea relativă și temperatura aerului interior sunt 

parametri consacrați în unitățile medicale pentru 

monitorizarea confortului termic al personalului și 

pacienților. În ultimii ani, umiditatea relativă a aerului interior 

a revenit tot mai frecvent în atenția cercetării științifice, atât 

ca parametru de control cât și din perspectiva prevenirii 

infecțiilor. Corelația dintre timpul de supraviețuire a agenților 

patogeni li umiditatea relativă a fost descrisă în numeroase 

studii.2 Odată cu apariția virusului corona SARS-CoV-2, 

eforturile de cercetare s-au intensificat. Pentru acest nou tip 

de virus corona, de pildă, s-a demonstrat că umiditatea 

relativă peste 40% la temperaturi de interior normale 

afectează supraviețuirea virusurilor ce fuzionează cu 

membrana celulară.3Alte studii, inclusiv cele pe 

coronavirusuri, confirmă că umiditatea relativă crescută 

reduce răspândirea virusului prin aerul interior, deoarece 

picăturile intacte ce conțin particule de virus se depun mai 

repede pe suprafețele din încăperi.  Se presupune că 

umiditatea crescută a aerului irită totodată virusurile cu 

membrană lipidică, deoarece interacțiunea cu capul 

membranei polarizată poate determina modificări de 

conformație ale membranei și inactivarea virusului.  

Cu toate acestea, umiditatea aerului poate afecta și 

răspunsul imun. Studii recente sugerează că umiditatea 

aerului afectează susceptibilitatea unei persoane la infecții 

virale și la popularea tractului respirator cu particule virale. 

Potrivit constatărilor, mulți experți recomandă utilizarea de 

umidificatoare și o revizuire a valorilor limită recomandate 

anterior, în special pentru unitățile medicale.4Toate acestea 

au dus și la urgentarea nevoii de monitorizare a umidității în 

unitățile medicale cu ajutorul măsurătorilor de precizie.

2 Efectele temperaturii și umidității relative a aerului asupra supraviețuirii virusului corona per suprafețe
   2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Pandemic: Built Environment Considerations to Reduce Transmission
  Respiră ușor: Two basic steps to improve patient outcomes and healthcare reimbursement
  Is low indoor humidity a driver for healthcare-associated infections?
3 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Pandemic: Built Environment Considerations to Reduce Transmission
4 Breathe Easy: Two basic steps to improve patient outcomes and healthcare reimbursement

Cerințe privind tehnica de măsurare:

În cazul în care umiditatea relativă a aerului interior este în 

permanență >80%, apare riscul de forme a mucegaiului. În 

special atunci când sistemul HVAC este oprit, germenii nocivi 

se pot răspândi pe filtrele de aer sau amortizoare dacă se 

depășește punctul de rouă. Prin urmare, pentru a echilibra 

raportul dintre umiditatea și temperatura optimă a aerului 

interior, este important să luăm în considerare domeniul 

funcțional al punctului de măsurare și să monitorizăm 

neîntrerupt parametrii corespunzători. 

Acest lucru înseamnă că tehnica de măsurare trebuie să 

respecte anumite cerințe: 

•  să fie capabilă să furnizeze rezultate cu un grad mare de 

precizie 

•  să permită reproductibilitatea măsurătorii 

•   să permită monitorizarea programată sau permanentă a 

zonelor funcționale individuale

•   să asigure măsurători neîntrerupte și o funcție de alarmă 

automată.

Combaterea riscului de infectare în unitățile de asistență medicală
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Monitorizarea limitelor superioare ale:  
CO2, zgomotului și luminii 

Parametrii măsurați, dioxid de carbon (CO2), zgomot și 

lumină, au doar un efect indirect asupra riscului de infectare 

în unitățile medicale.  Scopul monitorizării acestor parametri 

este de a crea condiții optime pentru personalul medical în 

vederea îmbunătățirii sănătății, muncii și puterii de 

concentrare. Evident, confortul pacienților trebuie de 

asemenea asigurat.

Cel mai important indicator al unei „bune” calități a aerului 

interior îl reprezintă concentrația de dioxid de carbon din 

aer.  O concentrație de CO2 prea mare în aerul interior 

cauzează oboseală, lipsă de concentrare și chiar diferite 

afecțiuni, drept pentru care CO2 este un parametru de bază 

în asigurarea confortului termic, în special în unitățile de 

asistență medicală. 

În mod similar calității precare a aerului interior, sistemele de 

ventilație excesiv de zgomotoase sau sursele de iluminat 

incorect reglate pot afecta performanța personalului și 

recuperarea pacienților.

Cerințe privind tehnica de măsurare:

În special în domeniul medical, trebuie asigurate condiții 

ambientale optime, mai cu seamă în zonele funcționale din 

unitățile chirurgicale și cele de terapie intensivă. În acest 

sens, măsurătorile precise și monitorizarea limitelor CO2, 

presiunii acustice (dB) și iluminatului (lux) sunt esențiale. 

Prin urmare, tehnica de măsurare a calității aerului interior, 

atât cea mobilă cât și cea staționară, pentru unitățile 

medicale, ar trebui dotată cu sonde adecvate sau ar trebui 

să permită extensii care să acopere măsurarea acestor 

parametri.

Combaterea riscului de infectare în unitățile de asistență medicală
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Beneficiile tehnicii de măsurare a calității aerului interior 
(IAQ) de ultimă generație de la Testo pentru sectorul 
medical

Calitate înaltă și precizie

Condițiile ambientale din spațiile de asistență medicală 
trebuie înregistrate prin metode de măsurare de înaltă 
precizie. Calificarea încăperilor în funcție de clasa din care 
fac parte și cerințele de calitate, precum și garantarea unor 
condiții ambientale constante sunt posibile doar în baza 
unor date fiabile. 

Testo vă poate ajuta în acest sens cu:

•   sonde de înaltă precizie pentru nișele de laborator/
camerele curate cu o precizie de măsurare de ±(0,02 m/s 
+ 5% din v.m.)

•  sondă de turbulență cu o precizie de măsurare de  
±(0,03 m/s + 4% din v.m.)

•  sondă cu elice pentru măsurarea curgerii laminare cu o 
precizie de  
±(0,1 m/s + 1,5% of v.m.)

•  sondă de umiditate cu o precizie de <1% 
•  măsurarea presiunii diferențiale cu o precizie de  

±(0,3 Pa + 1% of v.m.) ±1 digit (de la 0 la 25 hPa)
•  actualizări regulate și automate pentru firmware

Concept de calibrare sofisticat și  

service fiabil

Calibrarea regulată a instrumentelor de măsurare este 

necesară ori de câte ori acestea se folosesc în zone în care 

calitatea este pe primul plan. Testo nu este doar un 

producător de tehnică de măsurare, ci și un furnizor de 

servicii de calibrare relevante. Sondele digitale de la Testo 

pot fi calibrate independent de instrumentul de măsurare, 

ceea ce înseamnă că instrumentul de măsurare IAQ rămâne 

disponibil și poate fi în continuare utilizat cu alte sonde. 

Flexibilitate maximă cu un  
concept de sonde modular

Portofoliul de sonde testo pentru instrumente de măsurare 
IAQ acoperă toți parametrii relevanți pentru calitatea aerului 
interior din unitățile medicale și poate fi extins pe module. 
Prin urmare, aveți nevoie doar de un singur instrument de 
măsurare pentru toate aplicațiile!

Combaterea riscului de infectare în unitățile de asistență medicală
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Documentare detaliată, în timp real

Protocoalele de măsurare se generează pe dispozitivul de 

măsurare sau cu ajutorul software-ului și pot fi suplimentate 

la fața locului cu fotografii ale punctului de măsurare sau cu 

configurarea măsurătorii. Totodată, acestea se pot trimite 

direct prin e-mail. Grație monitorizării automate a datelor cu 

data loggere WLAN, datele sunt transferate automat în 

Cloud la intervale de timp definite, facilitându-se astfel 

documentarea și analizarea lor în timp real. 

Interfață de utilizator intuitivă 

Tehnologia ecranelor smart-touch care funcționează incluziv 

cu mănuși de cauciuc sau care poate fi controlată via Cloud 

asigură activități de măsurare confortabile, mai fiabile și mai 

sigure. Datele măsurătorilor se afișează instant în grafice 

clare. Dacă se folosesc instrumente de măsurare mobile, 

precum data logger-ul WLAN, datele pot fi accesate în timp 

real, oriunde și oricând, prin intermediul aplicației online. 

Monitorizare continuă cu funcție de alarmă 

Un data logger WLAN și o soluție Cloud de la Testo vă 

permit să supravegheați toți parametrii critici și să îi 

accesați online, oriunde și oricând.  Sistemul folosește o 

funcție de alarmă pentru a vă alerta automat atunci când 

valorile limită definite sunt depășite.

Gestionarea fluidizată a datelor și software 

Datele importante precum diverse puncte de măsurare și 

informațiile și setările aferente (ex. geometria conductelor) 

pot fi create direct pe instrumentul de măsurare sau cu 

ajutorul software-ului asociat și pot fi, de asemenea, 

reproduse pentru controale de calitate recurente. 

Pentru mai multe informații vizitați www.testo.com

Pentru mai multe informații despre instrumentele noastre de măsurare IAQ și sondele speciale pentru uz medical, 

adresați-vă experților noștri sau vizitați www.testo.com.

Combaterea riscului de infectare în unitățile de asistență medicală
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Despre noi: Prezentarea Testo.
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Testo, cu sediul central în Titisee-Neustadt în Pădurea Nea-

gră, este un lider mondial în domeniul soluțiilor de măsurare 

portabile și staționare. Cu 3.000 de angajați, în 34 de subsi-

diare din întreaga lume, compania Testo este activ implicată 

în cercetare, dezvoltare, producție, comercializare și mar-

keting. 

La nivel mondial, clienții sunt impresionați de instrumentele 

de măsurare de înaltă precizie ale expertului în tehnologie 

Testo și de soluțiile inovatoare din domeniul gestionării 

datelor. Produsele Testo înseamnă economie de timp și 

resurse, protecția mediului și sănătății și îmbunătățirea cali-

tății bunurilor și serviciilor. 

O creștere medie anuală de peste 10% de la înființarea 

companiei în 1957 și o cifră de afaceri curentă de peste un 

sfert de miliard de euro, demonstrează fără echivoc că 

Pădurea Neagră și sistemele high-tech sunt perfect compa-

tibile. Investițiile peste medie în viitorul companiei fac, de 

asemenea, parte din rețeta de succes a Testo. Testo inves-

tește aproximativ o zecime din cifra de afaceri anuală glo-

bală în cercetare și dezvoltare.

Pentru mai multe informații vizitați www.testo.com

 Subsidiară

 Partener de distribuție
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