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Mérőmenü Funkció

•  Minden szondához 

•  Adatgyűjtő funkció aktiválása 

•  Egypontos vagy időzített mérés

•  A mérési eredmények bemutatása különálló 
értékként, táblázatban, vagy grafi konon

•  Minden légsebesség szondához (hődrótos, 
szárnykerekes) 

•  Szellőző geometriai adatok megadása 
szükséges

•  Egypontos vagy időzített mérés

•  Mérési hely információk importálása ügyfél 
adatbázisból

•  Minden légsebesség szondához (hődrótos, 
szárnykerekes) és Prandtl csövekhez

•  Szellőzőcsatorna geometriai adatok és
szellőző mintavételi nyílás megadása
szükséges

•  Egypontos vagy időzített mérés
•  Mérési bizonytalanság számítás az EN 12599 

szerint 
•  Bemerülési mélység automatikus kijelzése
•  Négyszög csatornák elosztása a triviális 

módszerrel, kör keresztmetszetű csatornák 
elosztása a körtengelyes módszerrel

•  Minden légsebesség szondához (hődrótos, 
szárnykerekes) és Prandtl csövekhez

•  Szellőzőcsatorna geometriai adatok és 
szellőző mintavételi nyílás megadása 
szükséges

•  Egypontos vagy időzített mérés

•  Bemerülési mélység automatikus kijelzése

•  Négyszög csatornák elosztása a 
log-tchebycheff  módszerrel,
kör keresztmetszetű csatornák elosztása a 
log-lineáris módszerrel

1. Alapnézet

  Minden szonda által mért 
érték kijelzése külön ablakban

2.  Térfogatáram – 
szellőzőcsatornák

  Térfogatáram meghatározás 
szellőzőcsatornában

3.  Térfogatáram – 
szellőzőcsatornák
(EN 12599)

  Térfogatáram mérés 
szellőzőcsatornákban rácsos 
méréssel az EN ISO 12599 
szerint

4.  Térfogatáram – 
szellőzőcsatornák 
(ASHRAE 111)

  Térfogatáram mérés 
szellőzőknél rácsos méréssel 
az ASHRAE 111 szerint



*Ezek a mérőmenük csak a későbbi testo 400 verziókban lesznek elérhetők

FunkcióMérőmenü

•  Minden légsebesség szondához
(hődrótos, szárnykerekes) 

•  Szellőző keresztmetszet megadása 
szükséges

•  Automatikus bemeneti és kimeneti levegő 
megkülönböztetés Ø 100 mm szárnykerekes 
szonda használatánál

•  Egypontos vagy időzített mérés

•  Mérési hely információk importálása ügyfél 
adatbázisból

•  Tölcsérek 
200 x 200 mm-es és 330 x 330 mm-es 
anemosztátokhoz

•  Automatikus tölcsér felismerés

•  Automatikus bemeneti és kimeneti levegő 
megkülönböztetés Ø 100 mm szárnykerekes 
szonda használatánál

•  Dinamikus nyomás meghatározása 
szellőzőkben Prandtl csővel

•  Ajánlott 3 m/s-nél magasabb légsebességhez 
(590 ft/min) és/vagy erősen szennyezett 
légáramláshoz

•  Szükséges a gyártó-specifi kus Prandtl cső 
faktor bevitele

•  Szükséges környezeti hőmérséklet és 
környezeti nyomás bevitele a sűrűség 
kompenzációhoz

•  Gyártó-specifi kus faktor megadása 
szükséges (K faktor vagy C faktor)

•  Mérés a gyártó által megadott pozícióban

•  A szükséges tényezők megtalálhatók a gyártó 
termékdokumentációjában

•  Térfogatáram számítás a következő képlet 
alapján: k* √ΔP

5.  Térfogatáram – 
szellőzők

  Térfogatáram meghatározás 
szellőzőknél

6.  Térfogatáram – tölcsér

  Egyszerűsített térfogatáram 
mérés szellőzőknél a Testo 
mérőtölcsérrel

7.  Térfogatáram – 
Prandtl cső

  Térfogatáram meghatározás 
szellőzőcsatornában Prandtl 
csővel

8.  Térfogatáram – 
K faktor

  Térfogatáram mérés 
szellőzőknél vagy 
részelemeknél  
referencianyomás méréssel és 
a gyártó-specifi kus tényező 
bevitelével
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FunkcióMérőmenü

•  PMV/PPD: beltéri helyiségekben 
(munkahelyeken, középületekben)

•  Szükséges paraméterek: glóbusz 
hőmérséklet, környezeti hőmérséklet és 
páratartalom, légsebesség

•  PMV érték: index szám, mely megállapítja egy 
nagy csoport klímaérzetét

•  PPD index: mennyiségi érték, mely 
megállapítja a klímaviszonyokkal elégedetlen 
emberek számát egy bizonyos környezetben

•  Huzattényező: azon emberek száma 
százalékban, akik kellemetlenül érzik magukat 
a huzathatások miatt

•  Turbulenciafok: kifejezi a levegő 
sebességének és mennyiségének 
fl uktuációját

•  Akár 3 helyen történő egyidejű mérésekhez

•  Megkülönböztetés álló és ülő munkahelyek 
között

10.  Komfortérzet –
PMV/PPD (EN 7730 / 
ASHRAE 55)

  PMV és PPD komfortérzet 
paraméterek meghatározása

11.  Komfortérzet – 
huzattényező

  Huzat és turbulenciafok 
komfortérzet paraméterek 
meghatározása

•  Normál eff ektív hőmérséklet: alkalmazható 
felöltözött személyeknél és további 
hősugárzástól mentes környezetekben

•  Levegőhőmérséklet, páratartalom, és 
légsebesség megadása szükséges

•  Opcionálisan csatlakoztatható egy glóbusz 
hőmérő is a korrigált eff ektív hőmérséklet 
méréséhez is

12.  Komfortérzet – NEH

  A Normál Eff ektív 
Hőmérséklet (NEH) 
meghatározása hőhatásnak 
kitett munkahelyeken*

•  Minden légsebesség szondához
(hődrótos, szárnykerekes) és Prandtl 
csövekhez

•  Szellőzőcsatorna geometriai adatok és 
szellőző keresztmetszet megadása szükséges

•  Egypontos vagy időzített mérés

•  Bemerülési mélység automatikus kijelzése

•  Megkülönböztetés négyszög és kör 
keresztmetszetű befúvók között

9.  Térfogatáram – 
szellőzőcsatornák
(EN 16211)

  Térfogatáram mérés 
szellőzőknél rácsos méréssel
az EN ISO 16211* szerint
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FunkcióMérőmenü

•  Használja a testo 400 beépített 
nyomáscsatlakozóit

•  Alkalmas szűrők vizsgálatára 

•  A pontosság a méréstartomány alján a 
legjobb, így alkalmas tisztaterekben végzett 
mérésekhez
(pl. két helyiség közötti nyomáskülönbség 
mérése)

15.  Diff erenciálnyomás 
– ΔP

  Két nyomás közötti 
különbség mérése

•  Két hőmérséklet szonda szükséges

•  Lehetséges egy felületi hőmérséklet 
korrekciós érték bevitele

14.  Hőmérséklet
különbség – ΔT 

  Két pont közötti
hőmérséklet különbség
mérése hőmérséklet
szondákkal

•  A WGBT érték meghatározásához a 
következő paramétereket szükséges mérni: 
természetes szellőzésű hőmérsékletmérő (tnw) 
által mért érték, levegő hőmérséklet (ta) és 
glóbusz hőmérséklet (tg)

•  A WBGT index mértékegysége °C

•  A WGBT a napsugárzás által nem ért külső és 
belső területekre értelmezhető
A WBGTS a napsugárzás által ért külső 
területekre értelmezhető

•  A mutatók az alábbi képlet alapján kerülnek 
kiszámításra:

   WBGT = 0,7 tnw + 0,3 tg

   WBGTS = 0,7 tnw + 0,2 tg + 0,1 tg

13.  Komfortérzet – 
WBGT

  Egy személyre irányuló 
hőterhelés meghatározása 
melegebb környezetekben 
a WBGT index alapján*
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