
testo 440 testo 440 dP testo 400

Senzor integrat de presiune diferențială –
 
 

 De înaltă precizie și independent de 
poziționare

Senzor integrat de presiune absolută – –  

Conexiune sonde cu cablu   1x   1x   2x

Conexiune sonde Wireless Bluetooth   1x   1x   4x

Conexiune TC tip K   1x   1x   2x

Concept de calibrare inteligent  

Afișaj fără erori: Funcția de ajustare de până 
la 6 puncte de măsurare

– –

Gestionarea datelor de măsurare

Memorie internă 

Gestionarea locațiilor și punctelor de 
măsurare – –

Salvarea datelor pe PC în format CSV (fără 
software) –

Software PC pentru analizarea, arhivarea și 
documentarea datelor de măsurare – –

Protocoale de măsurare personalizabile 
(inclus chiar și logo-ul) – –

Cameră integrată pentru documentarea la 
locul măsurărilor – –

Imprimarea la locul măsurărilor

Formate de export CSV via interfața USB CSV via interfața USB

CSV, PDF, JSON prin intermediul 
software-ului PC sau direct de la 

instrumentul de măsurare (e-mail sau 
Bluetooth)

Meniuri de măsurare

Masurarea debitului volumic

Măsurarea debitului volumic în conformitate 
cu EN 12599 (inclusiv incertitudinea de 
măsurare) și ASHRAE 111

– –

Măsurare cu tubul Pitot –  Începând cu 15 m/s  Începând cu 15 m/s

Măsurarea cu pâlnie la grile

Măsurarea debitului volumic utilizând 
factorul K (presiunea diferențială) –

Măsurarea turbulențelor în conformitate cu 
EN ISO 7730

 
 La 3 înălțimi în același timp

Măsurarea PMV/PPD în conformitate cu EN 
ISO 7730 and ASHRAE 55 – –

Măsurarea NET în conformitate cu DIN 
33403 – –  

Măsurarea WBGT în conformitate cu DIN 
33403 and EN ISO 7243 – –  

Mod de înregistrare

Înregistrator IAQ autonom, configurabil – –

Date tehnice

Afișaj grafic color   Display HD

Operare Butoane Butoane SmartTouch

Cameră – –  Camera spate: 8.0 MP
      Camera față: 5.0 MP

Alimentare 3x AAA 3x AAA Acumulator reîncărcabil Li-ion/li-poli

Dimensiuni 154 x 65 x 32 mm 154 x 65 x 32 mm 210 x 95 x 39 mm

Greutate 250 g 250 g 510 g

Magneți pe spate

Comparație de produs
Instrumente de măsurare multi-
funcționale ale vitezei aerului și IAQ

SmartTouch


