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1 Om detta dokument 
 

• De här manualen är en del av instrumentet.  
 

• Ha alltid denna dokumentation till hands. 
 

• Läs den här manualen noggrant och gör dig bekant med produkten innan du 
använder den. 

 

• Skicka med denna manual till nästa ägare vid en överlåtelse av produkten. 
 

• För att undvika personskador och produktskador är det särskilt viktigt att följa 
säkerhets- och varningsinformationen. 

 

 
Mer information om testo 400 hittar du i produktens manual: Gå till 
testos webbplats www.testo.com och navigera till produktens hämtbara 
dokument. 

 
 

2 Säkerhet och avfallshantering 
 

Läs dokumentet Testo-information (medföljer produkten).  
 

3 Produktspecifika 
säkerhetsanvisningar 

 

 FARA 
 

Inbyggd magnet 
Livsfara för personer med pacemaker! 
- Håll ett minsta avstånd på 20 cm mellan din pacemaker och 

mätinstrumentet. 
 
 

 

OBSERVERA 
 

Inbyggd magnet 
Skador på andra apparater! 
- Håll ett säkerhetsavstånd till apparater och utrustning som kan ta skada 

av magnetism (t.ex. bildskärmar, datorer, kreditkort, minneskort etc.). 
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4 Behandling av personuppgifter 
Mätinstrumentet testo 400 möjliggör inmatning och lagring av personuppgifter 
såsom namn, företag, kundnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och 
webbplats. 
Dessa funktioner används på eget ansvar. Detta gäller särskilt användningen av 
de interaktiva funktionerna (t.ex spara kunduppgifter eller dela mätvärden). Du 
ansvarar för att gällande dataskyddsrättsliga förordningar och lagstiftning i ditt 
land efterlevs. Därför är du skyldig att tillse att personuppgiftsbehandlingen sker 
lagenligt. 
De personuppgifter som samlas in med mätinstrumentet överförs inte per 
automatik till Testo SE & Co. KGaA. 
 

5 Användning 
testo 400 är ett instrument för mätning av parametrar som är relevanta för 
inneklimatet. testo 400 lämpar sig särskilt väl för komfortmätningar vid 
bedömning av arbetsplatser samt för flödesmätningar i och vid 
inomhusklimatsystem. 

 
Produkten får endast användas av behöriga personer. Produkten får 
inte användas i explosionsfarliga områden! 

 
 

6 Kalibrering 

 
Givare och handtag levereras som standard med ett 
kalibreringscertifikat från fabrik. 
För många tillämpningar rekommenderar vi att givare inklusive handtag, 
liksom grundinstrumentet testo 400, kalibreras om var tolfte månad. 
Denna kalibrering kan genomföras av Testo Industrial Services (TIS) 
eller av en annan certifierad firma. 
Kontakta Testo för mer information. 
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7 Produktbeskrivning 
 

7.1 Vy framifrån 

 
1 Knapp På/Av och Standby 2 Användargränssnitt/pekskärm (se 

kapitel 9.1) 
3 Frontkamera 4 Anslutningar för givare (se kapitel 

7.3) 
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7.2 Vy bakifrån 

 
1 Kamera 2 Anslutningar för 

differenstrycksmätning 
(märkta +/-) 

3 Magneter 4 Fäste för bärrem 
5 USB-gränssnitt/anslutning för 

nätaggregat 
  

 

 SE UPP 
 

Tryckslangen kan lossa från anslutningen. 
Risk för personskador! 
- Se till att anslutningen görs korrekt. 

 

 
 

7.3 Givaranslutningar 

 
1 Anslutning för termoelementgivare 

typ K (T1 och T2) 
2 Anslutning för givare med 

TUC-kontakt (A och B) 
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8 Idrifttagning 
 

8.1 Nätaggregat/batterier 
Mätinstrumentet levereras med batterier. 
 

 
Innan du använder mätinstrumentet ska du ladda upp batterierna helt. 

 

 
Nätaggregatets USB-kabel ansluts till USB-gränssnittet som sitter på 
sidan av apparaten. 

 

 
När nätaggregatet är anslutet försörjs mätinstrumentet med ström från 
detta. 

 

 
Batterierna får endast laddas vid en omgivningstemperatur på 
0 … 45 °C. 

 
 

8.2 Slå på och stänga av testo 400 
Tillstånd Handling Funktion 
Stänga av 
apparat 

Tryck länge på knappen 
(> 3 s) 

Apparaten slås på 

 
När mätinstrumentet startas första gången visas en inställningsguide 
där följande parametrar kan ställas in steg för steg: 
- Språk 
- Land 
- Enheter 
- WLAN 
- Datum och tid 
- Egna företagsuppgifter 
- E-postkonto 
När inställningsguiden är klar kan en handledning startas. I 
handledningen visas med hjälp av exempel hur mätinstrumentet 
används samt vilka dess viktigaste funktioner är. 

 

Slå på 
apparat 

Tryck kortvarigt på knappen 
(< 1 s) 

Apparaten försätts i 
standbyläge. Genom att trycka 
igen aktiveras apparaten igen.  
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Tillstånd Handling Funktion 
Slå på 
apparat 

Tryck länge på knappen 
(> 1 s) 

Valmöjlighet: med [OK] stängs 
apparaten av eller med [Avbryt] 
avbryts avstängningen av 
apparaten. 

 

 
Handledningen kan när som helst i huvudmenyn i Hjälp och 
information utföras igen.  

 

 
Mätvärden som inte sparas försvinner när mätinstrumentet stängs av. 

 
 

8.3 Display – användargränssnitt 

 
 

1  Öppna huvudmenyn 
2  Visning av mättiden 

3  Visning av beräknade mätresultat 
4  Mätvärde för varje givare 
5  Manöverfält med olika funktionsknappar 
6  Apparatens statusrad 
7  Konfiguration 
8  Bearbeta visningen av mätvärden 
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Ytterligare symboler på användargränssnittet (utan numrering) 

 en nivå bakåt 

 Lämna vyn 

 Dela rapport 

 Sök 

 Favorit 

 Ta bort 

 mer information 

 Visa rapport 

 Multipelval 
 
 

9 Produktens användning 
 

9.1 Översikt över huvudmenyn ( ) 
 

 
 

Meny Beskrivning 
Mätning 
(Measuring) 

Lista med olika applikationsspecifika 
menyer 

Kund 
(Customer) 

Skapa, bearbeta, radera kund- och 
anläggningsinformation. 

Minne 
(Memory) 

Öppna, bearbeta, skicka, exportera 
(olika format möjliga) samt radera 
genomförda mätningar. 



9 Produktens användning 

10 

Meny Beskrivning 
Sensorer 
(Sensors) 

Översikt över det inbyggda 
givarsystemet och anslutna givare. 
- Justering genom inmatning av 

kalibreringsinformation 
- Dämpning 
- Serienummer 
- Firmwareversion 
- Batterinivå (Bluetooth® givare) 

Inställningar 
(Settings) 

Apparatinställningar 
- Regionala inställningar 
- WLAN & e-mail 
- Mätinställningar 
- Firmauppgifter 
- Ficklampa 
- Display inställningar 
- Återställ fabriksinställningarna 

Hjälp och information 
(Help & Information) 

Hjälp och guider 
- Apparatinformation 

(serienummer, appversion, 
firmwareversion, 
uppdateringsinformation) 

- Handledning 
- Bruksanvisning 
- Ansvarsfriskrivning 

Andra applikationer 
(Additional Apps) 

Ytterligare applikationer 
- Kamera 
- Tid 
- E-mail 
- Galleri 
- Webbläsare 
- Kalender 
- Miniräknare 
- QuickSupport 
- Filhanterare 
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9.2 Översikt över mättyper ( ) 

 
 

Mättyper (Measuring) 
Standardvy (Basic view) 
Luftflöde – kanal (Volume Flow - Duct) 
Luftflöde – kanal (EN 12599) (Duct traverse EN 12599) 
Luftflöde – kanal (ASHRAE 111) (Duct traverse ASHRAE 111) 
Luftflöde – utlopp (Volume Flow - Outlet) 
Luftflöde – mätstos (Volume Flow - Funnel) 
Luftflöde – pitotrör (Volume Flow – Pitot tube) 
Luftflöde – k-faktor (Volume Flow – k-factor) 
Termisk komfort – PMV/PPD (EN 7730/ASHRAE 55) (Comfort – PMV/PPD 
(EN 7730 / ASHRAE 55)) 
Diskomfort – drag (Discomfort – Draft Rate) 
Differenstemperatur (ΔT) (Differential temperature (ΔT)) 
Differenstryck (ΔP) (Differential pressure (ΔP)) 
Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) 
Kyla – (AC + Refrigeration) 
Målöverhettning – (Target superheat) 
Kyl-/värmeeffekt – (Cooling and heating output) 
Kompressortest (T3) – (Compressor Test (T3)) 
Täthetstest – (Tightness Test) 
NET-mätning – (Normal Effective Temperature (NET)) 

 

 
Mer information om de olika mättyperna hittar du i produktens manual: 
Gå till Testos webbplats www.testo.com och navigera till produktens 
hämtbara dokument. 

 



9 Produktens användning 

12 

 

9.3 Översikt över hur visningen av 
mätvärden kan ändras ( ) 

 

 
 

Meny Beskrivning 
Bearbeta visning 
(Edit view) 

För varje ansluten givare kan 
visningen bearbetas. De tillgängliga 
mätparametrarna kan markeras och 
avmarkeras och det går att ändra 
vilken enhet varje parameter ska ha. 
Dessa ändringar sparas och tillämpas 
vid nästa mätning. 

Nollställ tryckgivare 
(Zero pressure sensor) 

När man har placerat testo 400 i 
position för en differenstrycksmätning, 
då ska man först nollställa givaren mot 
omgivningsluften. 

Ställ in emissionsgraden 
(Adjusting Degree of Emission) 

När testo 805i är ansluten visas valet 
av emissionsgraden här. Denna kan 
ställas in individuellt efter mätytan. 
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9.4 5 steg till mätvärden 
1 Starta apparaten: Tryck på knappen > 

1 s. 

 
 

2 Anslut givaren med en kabel eller via 
Bluetooth®. 

 
 

3 Placera givaren i applikationen. 

 
 

4 Starta mätningen och läs av 
mätvärdena. 
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5 Spara och skicka mätvärdena. 

 
 

 
Mer information om testo 400 hittar du i produktens manual: Gå till 
testos webbplats www.testo.com och navigera till produktens hämtbara 
dokument. 

 
 

10 Programvara 
testo 400 har ett USB-gränssnitt med vilket instrumentet kan anslutas till en 
dator. 

 
För att arbeta med programvaran behöver man kunskaper om 
operativsystemet Windows®. 

 

10.1 Användningsområde 
testo DataControl är en programvara för hantering och analys av mätdata som 
utökar testo 400-instrumentets funktionalitet med många användbara funktioner:  
• Hantera och arkivera kunddata och information om mätställen 
• Läsa av, utvärdera och arkivera mätdata 
• Visa mätvärden grafiskt 
• Skapa professionella mätrapporter utifrån befintliga mätdata 
• Komplettera mätrapporter med bilder och kommentarer på ett enkelt sätt 
• Dataimport från och dataexport till mätinstrumentet  

10.2 Systemkrav 

 
Det krävs administratörsrättigheter för att installera programvaran. 
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Operativsystem 
Programvaran kan installeras i följande operativsystem:  
• Windows® 7  
• Windows® 8  
• Windows® 10  
 
Dator 
Datorn måste uppfylla respektive operativsystems krav. Dessutom måste 
följande krav vara uppfyllda:  
• Gränssnitt USB 2 eller högre 
• DualCore-processor med minst 1 GHz 
• Minst 2 GB RAM 
• Minst 5 GB ledigt utrymme på hårddisken 
• Bildskärm med minst 800 x 600 pixlar 

10.3 Första steg 
10.3.1 Installera programvara/drivrutin 

1 Sätt in programvaru-CD:n i datorns CD-ROM-enhet. 
eller 
Ladda ner programmet (www.testo.com/download-center) och 
extrahera zip-filen med ett lämpligt komprimeringsprogram. 

 

2 Starta filen TestoDataControlPCsetup.exe. 
 

3 Följ anvisningarna i installationsguiden. 
 

4 För att slutföra programvaruinstallationen, klicka på [Slutför]. 
 

5 Efter avslutad programvaruinstallation, anslut instrumentet till datorn 
så att drivrutinen kan installeras. 

 

6 Anslut instrumentet till datorn med hjälp av USB-kabeln. 
 

 Anslutningen upprättas. 
 

10.3.2 Starta testo DataControl 

 
Programvarans användargränssnitt öppnas i operativsystemets språk, 
förutsatt att det stöds. Om operativsystemets språk inte stöds visas 
användargränssnittet på engelska. 

http://www.testo.com/download-center
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Windows® programmeny 
Windows® 7: 
Klicka på [Start] | Alla program | Testo | testo DataControl (dubbelklicka med 
vänster musknapp). 
 
Windows® 8: 
Klicka på [Start] | höger musknapp | Sök (skriv in programmets namn i sökfältet) 
| testo DataControl (dubbelklicka med vänster musknapp). 
 
Windows® 10: 
Klicka på [Start] | Alla appar | Testo | testo DataControl (dubbelklicka med 
vänster musknapp). 
 
testo DataControl startar automatiskt. 
 

10.4 Produktens användning 
10.4.1 Översikt 

 
 

1 Huvudmeny 3 Mätinstrumentets 
anslutningsstatus 

2 Uppdatering underrättelse 4 Multifunktionsrad 
5 Visningsområde   

 

Programvaran används på samma sätt som testo 400-instrumentets fasta 
programvara (firmware). 
 

 
Mer information om testo DataControl hittar du i online-
bruksanvisningen på Testos webbplats www.testo.com i den 
produktspecifika nedladdningen. 

 



11 Tekniska data 

17 

10.4.2 Synkronisera data 

 
 

1 Synkroniseringsstatus 2 Visningsområde 
 
Data kan synkroniseras selektivt för varje kund eller heltäckande för alla kunder. 
 
 

11 Tekniska data 
Allmänt 

Egenskap Värde 
Givaranslutningar - 2x termoelement typ K 

- 2x Testo Universal Connector (TUC) för 
anslutning av kabelgivare med passande 
kontakt 

- 1x differenstryck 
- 1x absolut tryck (inbyggt) 
- 4x Bluetooth®-givare eller Testo SmartProbe 

Gränssnitt - Micro-USB för anslutning till en dator eller 
för batteriladdning med nätaggregat 

- WLAN 802.11 b/g/n 
- Bluetooth® 4.0 

Intern minneskapacitet 2 GB (motsvarar 1 000 000 mätvärden) 
Batteritid Ca 10 timmars kontinuerlig användning/3200 

mAh 
Mätcykel 0,5 s/displayuppdatering 1 s (termoelement typ 

K: 2 s) 
Arbetstemperatur -5 … +45 °C 
Förvaringstemperatur -20 … +60 °C 
Laddtemperatur 0 … +45 °C 
Mått i mm 186 x 89 x 41 (L x B x H) 
Höljets material PC, ABS, TPE 
Vikt 500 g 
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Egenskap Värde 
Kapslingsklass IP 40 (med ansluten givare) 
Display 5,0-tums HD-display (1280*720 pixlar) 
Kamera - Kamera på framsidan 5,0 MP 

- Kamera på baksidan 8,0 MP 
 

Inbyggt givarsystem (vid 22 °C, ±1 digit) 

Egenskaper Mätområde Noggrannhet Upplösnin
g 

Temperatur  
(TE typ K)1 

-200 … +1370 °C ±(0,3 °C + 0,1% av mv.) 
Intern 
referenspunktsmätning: 
±0,5 °C 

0,1 °C 

Temperatur  
(NTC) 

-40 … +150 °C ±0,2 °C (-
25,0 … +74,9 °C) 
±0,4 °C (-40,0 … -25,1 °C)  
±0,4 °C 
(+75,0 … +99,9 °C)  
±0,5% av mv. (rest) 

0,1 °C 

Differenstryck2 0 … +200 hPa ±(0,3 Pa + 1% av mv.)  
(0 … 25 hPa) 
±(0,1 hPa + 1,5 % av mv.) 
(25,001 … 200 hPa) 

0,001 hPa 

Absolut tryck +700 … +1100 hPa ±3 hPa 0,1 hPa 
 

1 Den angivna noggrannheten gäller vid ett utjämnat, stabilt temperaturtillstånd. 
Vid anslutning av nätaggregatet, inkoppling av digitala givare eller under 
batteriladdning kan detta tillstånd tillfälligt störas och ytterligare fel kan uppträda. 
 

2 Den angivna noggrannheten gäller för det positiva mätområdet direkt efter att 
givaren har nollställts. För långtidsmätningar rekommenderas nätdrift med 
fullladdat batteri.  
 

11.1 Produktspecifika typgodkännanden 
För aktuella typgodkännanden, se det medföljande dokumentet Approval and 
Certification. 
 

11.2 Kontakt och support 
Om du har frågor eller behöver mer information är du välkommen att kontakta 
en återförsäljare eller testos kundtjänst. Kontaktuppgifter hittar du på vår 
webbplats på följande sida: www.testo.com/service-contact. 
 

 





 

 

 

 
Testo SE & Co. KGaA 
Celsiusstraße 2  
79822 Titisee-Neustadt 
Germany 
Telefon: +49 7653 681-0 
E-post: info@testo.de 
Internet: www.testo.com 

0971 4011 sv 06 - 10.2022 
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