
Tips & Tricks
Nauwkeurig meten aan lucht-
toevoer-, afzuig- en wervel-
roosters.



In ondernemingen, openbare instellingen en meer en meer 

ook in residentiële ruimtes spelen ventilatiesystemen een 

belangrijke rol voor het welbevinden van de medewerkers, 

klanten en bewoners. Om de ventilatietechniek optimaal te 

kunnen instellen is het zaak om het luchtdebiet bij de ver-

schillende toevoer- en afzuigroosters in het gebouw exact te 

meten.

Voor de meting aan de toevoer- en afzuigroosters van venti-

latiesystemen bent u met de 100 mm vleugelrad-anemome-

ter voor de testo 440 of de vleugelrad-anemometer 

testo 417 perfect uitgerust. Beide anemometers kunt u 

Als u het luchtrooster met uw 
lichaam bedekt, verandert u de 
stromingsweerstand en vervalst 
daarmee het meetresultaat.

Zo meet u correct: 
De luchtuitlaat wordt alleen 
afgedekt door uw arm en het 
meetinstrument zodat de lucht 
grotendeels ongehinderd uit kan 
stromen.

Meten aan grote luchtroosters.

Zo meet u nauwkeurig aan grote luchtroosters: 

Bij de meting aan luchttoevoerroosters moet u er rekening 

mee houden, dat door het luchtrooster verschillende stro-

mingssnelheden aan het uitlaatoppervlak ontstaan.

Om het luchtdebiet nauwkeurig te meten moet u dus het 

hele oppervlak van het uitlaatrooster met het vleugelrad de-

tecteren en dan de gemiddelde waarde vormen.

Om de gemiddelde waarde van het debiet zo exact mogelijk 

te meten, verschuift u het vleugelrad lusvormig over het hele 

rooster. Vermijd daarbij onnodig blokkeren van het rooster 

omdat elke stromingsweerstand het meetresultaat. beïn-

vloedt. Let op een constante snelheid en een gelijkmatige 

afstand tussen vleugelrad en rooster. Een afstand van 5 cm 

is in de praktijk optimaal gebleken. Aan het einde van de 

meting vormt de testo 440 met een druk op de knop de ver-

schuivende gemiddelde waarde en maakt daarmee een 

nauwkeurige bepaling van het luchtdebiet mogelijk.

Om aan grote luchtroosters te meten zijn meetinstrumenten 

zoals de testo 440 in combinatie met een vleugelrad-ane-

mometer met 100 mm diameter of de testo 417 beter ge-

schikt dan instrumenten met een kleinere diameter, omdat 

de stromingswaarden over een groter oppervlak geïnte-

greerd en gemiddeld worden. Om hetzelfde vlak af te tasten 

met een kleiner vleugelrad heeft u duidelijk meer tijd nodig.

combineren met de twee meettrechters van de testovent 

417 trechterset voor schotelkleppen en ventilatieroosters en 

ze zijn dankzij de gelijkrichter ook geschikt voor wervelroos-

ters.

Maar de juiste uitrusting is nog maar het halve werk. 

We laten u op de volgende pagina's zien hoe u correct en 

nauwkeurig kunt meten, en wel

• aan grote luchtroosters

• aan standaard luchtroosters

• aan afzuigroosters

• aan wervelroosters met verwervelde stroming

Met de 100 mm vleugelrad-ane-
mometer voor de testo 440 kunt u 
het oppervlak van het luchtrooster 
binnen korte tijd detecteren.

Bij anemometers met kleinere 
vleugelraden is de af te tasten 
weg en daarmee ook de voor de 
meting benodigde tijd duidelijk 
langer.
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Meting aan standaard luchtroosters.

Zo meet u nauwkeurig aan standaard luchtroosters:

Aan standaard luchtroosters meet u nog nauwkeuriger en 

vooral sneller met de testovent 417 meettrechter. Aftasten 

van het rooster met de lusmethode is niet nodig omdat de 

trechter de luchtstroom kanaliseert en daarmee de verschil-

lende luchtsnelheden als gemiddelde bepaalt. Daarom meet 

u met de trechter duidelijk sneller en nauwkeuriger.

Toevoerlucht: 
bij luchtroosters 
is er een gerichte 
luchtstroom die u 
met de testo 417 
of testo 440 en 
bijpassende vleugel-
rad-anemometers 
exact kunt meten.

Toevoer-
lucht

Meting luchtafzuigroosters.

Zo meet u nauwkeurig aan afzuigroosters:

Wanneer u afzuiglucht wilt meten, dan is een trechter abso-

luut noodzakelijk. Waarom? Bij afzuiglucht is geen gericht 

stromingsprofiel voorhanden, aangezien de lucht uit de 

ruimte trechtervormig wordt aangezogen. Daarom kan in de 

ruimte geen vlak worden gedefinieerd, aan de hand waarvan 

het debiet kan worden bepaald. Deze uitdaging is met be-

hulp van de testo 417 trechters eenvoudig op te lossen. 

Want de trechters creëren op enige afstand van de schotel-

klep gedefinieerde stromingsverhoudingen binnen een vaste 

doorsnede.

Afzuiglucht

Afzuiglucht: 
bij afzuigroosters 
wordt de lucht van-
uit alle richtingen 
aangezogen. Om 
een exact meetbare 
luchtstroom te ge-
nereren moet dus 
een trechter worden 
gebruikt.

Meting aan wervelroosters.

Zo meet u nauwkeurig aan wervelroosters:

Het precies bepalen van het luchtdebiet aan wervelroosters 

is een lastige klus. Want de toegevoerde lucht wordt in cir-

kelbewegingen in de ruimte gebracht en bemoeilijkt daar-

door een correcte meting. De reden daarvoor schuilt in het 

meten met een vleugelrad. Vleugelrad-anemometers kunnen 

de stroming namelijk alleen dan correct vaststellen, wan-

neer de luchtstroom loodrecht het vleugelrad raakt. Bij wer-

velroosters is dat nou net niet het geval. Hier draait de lucht 

ofwel met de draairichting van het vleugelrad mee of ertege-

nin. En dat heeft grote invloed op de meting:

Geval 1: de draairichting van de werveling is identiek aan 

de draairichting van het vleugelrad De stroming raakt een 

groter oppervlak van de doorsnede van de afzonderlijke 

vleugels van het vleugelrad. Daardoor wordt het vleugelrad 

sterker versneld dan wanneer hetzelfde luchtdebiet lood-

recht op het vleugelrad af zou komen.

De draairichting van de 
werveling is identiek aan 
de draairichting van het 
vleugelrad. 
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Geval 2: de draairichting van de werveling is tegengesteld 

aan de draairichting van het vleugelrad De stroming glipt 

tussen de afzonderlijke vleugels van het vleugelrad door. 

Daardoor wordt het vleugelrad niet correct versneld en er 

wordt een te lage stromingssnelheid aangegeven.

De onnauwkeurigheid die bij de meting van het luchtdebiet 

aan wervelroosters ontstaat, is geen verwaarloosbaar effect. 

Door de rotatie van de lucht kan de weergegeven meet-

waarde flink afwijken van het eigenlijke luchtdebiet. Dat kan 

ertoe leiden dat u bij de instelling van het ventilatiesysteem 

uitgaat van verkeerde premissen.

Hoe bereikt u dan nauwkeurige meetresultaten bij wervel-

roosters? Heel simpel: met de debiet-gelijkrichter testovent 

417. Deze gepatenteerde gelijkrichter wordt ingezet met een 

trechter uit de trechterset testovent 417 en de testo 440. Hij 

kalmeert de draaibeweging van de lucht en zet de rotatie 

om in een rechtlijnige stroming. Deze rechtlijnige stroming 

komt vervolgens loodrecht op het vleugelrad af en kan 

nauwkeurig worden bepaald. Met de debiet-gelijkrichter 

testovent 417 bereikt u snel en eenvoudig nauwkeurige 

meetresultaten – ook aan wervelroosters.

De draairichting van de 
werveling is tegengesteld 
aan de draairichting van 
het vleugelrad 

De draairichting van de 
lucht wordt met de ge-
lijkrichter omgezet in een 
rechte stroming.

Maak uw dagelijkse meetwerk eenvoudiger met 

•  100 mm vleugelrad-set met Bluetooth voor testo 440 

•  testo 417

•  Trechterset testovent 417  

•  Debiet-gelijkrichter testovent 417

Bij de volgende toepassingen beter meten:

•  Aan grote luchtroosters meet u in een mum van tijd het 

correcte, gemiddelde luchtdebiet.

•  Aan standaard luchtroosters meet u sneller en 

nauwkeuriger.

•  Aan afzuigroosters meet u door de inzet van de trechter 

correcte waarden.

•  Aan wervelroosters bereikt u dankzij trechter en 

gelijkrichter ook bij verwervelde stroming maximale 

nauwkeurigheid.
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Debiet-
gelijkrichter
testovent 417

testovent 417
Trechter voor 
schotelkleppen 
met Ø 200 mm

testo 417

testovent 417
Trechter voor 
schotelkleppen met 
330 x 330 mm

testo 440 
100 mm vleugelrad-set 

met Bluetooth

www.testo.com


