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Prefață
Prefață
Dragă Client Testo,

Ne bucurăm că ați ales un produs de la Testo. Sperăm că produsul ales vă va oferi o îndelungă 
perioadă de satisfacții și că se va dovedi a fi un real ajutor în munca dumneavoastră.

În cazul oricăror probleme pe care nu le puteți remedia pe cont propriu, vă rugăm să luați legătura 
cu departamentul nostru de service sau cu distribuitorul local. Vom depune toate eforturile pentru 
a vă oferi asistență rapidă și competentă și pentru a evita astfel perioadele lungi de indisponibilitate 
a sistemului. 
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Note generale
Documentul de față conține informații importante despre caracteristicile și utilizarea produsului. Vă 
rugăm să le parcurgeți cu atenție și să vă familiarizați cu funcționarea produsului înainte de punerea 
sa în funcțiune. Țineți manualul la îndemână pentru a-l putea consulta oricând este nevoie.
Pictograme
Acest produs ar putea fi periculos dacă este utilizat incorect. Informațiile care reclamă o atenție 
deosebită sunt semnalate în prezentele Instrucţiuni de Operare cu ajutorul pictogramelor:
Avertizările sunt evidențiate cu ajutorul unui triunghi de avertizare. Cuvântul de avertizare relevant! 
arată gradul de risc:

Atenție! înseamnă: Pot apărea vătămări corporale grave dacă nu se iau măsurile de 
precauție specificate.
Precauție! înseamnă: Pot apărea vătămări corporale ușoare sau daune materiale 
dacă nu se iau măsurile de precauție specificate.
Acordați o atenție deosebită avertizărilor și luați măsurile de precauție specificate 
pentru a evita orice pericol posibil.

Cuvânt de 
avertizare
Observațiile privind cazurile special și particularitățile manevrării unității dumneavoastră sunt 
indicate prin semnul exclamării. 

Arată varianta de instrument cu care se poate executa un meniu.

Conținut
Conținutul acestei documentații se referă la versiunea germană a instrumentului.

Standarde / Încercări
După cum se declară în certificatul de conformitate, acest produs respectă liniile directoare ale 
2014/30/CE.
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1. Instrucţiuni de securitate fundamentale
 Evitați pericolele electrice:

 �  Nu efectuați niciodată măsurători cu instrumentul și sondele acestuia pe sau în apropierea 
componentelor aflate sub tensiune decât dacă instrumentul este special omologat pentru 
măsurători ale curentului/tensiunii! 

 Protejați instrumentul:
 � Nu depozitați niciodată instrumentul împreună cu solvenți (ex. acetonă).

 Pretenții de garanție pentru siguranța/conservarea produsului:
 � Folosiți instrumentul doar în limita parametrilor specificați în datele tehnice.
 � Manevrați instrumentul în mod corect și conform cu destinația acestuia.
 � Nu îl forțați niciodată!
 �  Temperaturile specificate pe sonde/senzori se referă doar la domeniul de măsurare al 

senzorilor. Nu expuneți mânerele și alimentatoarele la temperaturi peste 70 °C, dacă nu sunt 
special omologate pentru temperaturi mai ridicate.

 �  Deschideți instrumentul doar dacă această operațiune este expres descrisă în Manualul de 
instrucțiuni în scopuri de întreținere.

 �  Efectuați doar lucrările de întreținere și reparație descrise în Manualul de instrucțiuni. Urmați 
pașii descriși întocmai.  Din motive ce țin de siguranță, folosiți doar piese de schimb originale 
de la Testo.

 �  Orice alte lucrări suplimentare trebuie efectuate doar de către persoane autizate. În caz 
contrar, Testo nu își asumă responsabilitatea pentru funcționarea adecvată a instrumentului 
după reparație și pentru valabilitatea certificărilor.

 Asigurați eliminarea corectă a produsului:
 �  Eliminați bateriile reîncărcabile defecte și cele descărcate la punctele de colectare disponibile.
 �  La sfârșitul duratei de viață utilă, trimiteți instrumentul direct la Testo.  Noi vom asigura elimin-

area acestuia într-un mod prietenos cu mediul înconjurător.
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2. Destinația instrumentului
Utilizați instrumentul doar pentru următoarele aplicații:
Instrumentele testo 521 și testo 526 sunt instrumente portabile de măsurare a presiunii, dezvol-
tate special pentru uz în sisteme de climatizare / ventilație, tehnică termică, tehnică auto și tehnică 
industrială. Principalele domenii de utilizare și aplicații de măsurare:
testo 521
Climatizare/Ventilare, camere curate și OPs:
Domeniu de presiune între 0 și 100 hPa/0...2,5hPa, măsurare cu tub Pitot, calcul debit volumic, 
cădere de presiune la filtre, ventilatoare, ...
testo 526
Măsurarea presiunii în mediul industrial:
Domeniu de presiune între 0 și 2000 hPa, presiune în sisteme cu aer comprimat, scurgeri la con-
ducte și tubulaturi, cădere de presiune, vacuum
Ambele instrumente au următoarele caracteristici:
- gestionarea locațiilor de măsurare
- gestionarea datelor prin software-ul testo ComSoft (începând cu Versiunea 3)
- tipărirea „la fața locului” a rezultatelor măsurătorilor cu ajutorul imprimantei testo
- măsurarea temperaturii
- gamă largă de sonde și senzori ce pot fi conectați astfel încât instrumentul să acopere cât mai 
multe  
 operațiuni de măsurare posibile
Condițiile locațiilor
Schimbările locațiilor și temperaturii instrumentului și sondelor de presiune afectează rezultatele 
măsurătorilor. Înainte de orice măsurare, aduceți instrumentul și sondele într-o poziție stabilă.
Nu schimbați această poziție pe parcursul măsurătorii.
În timpul măsurătorii, nu supuneți carcasa solicitărilor mecanice.
Compatibilitatea cu diferite medii
testo 521/526:
Medii permise: aer și gaze non-agresive
Sonde externe de joasă presiune 0638 1347, 0638 1447, 0638 1547, 0638 1647, 0638 1747: Medii 
permise: aer și gaze non-agresive
Sonde externe de mare presiune 0638 1741, 0638 1841, 0638 1941, 0638 2041, 0638 2141: Me-
diu permis: refrigerant, ulei, apă, aer și gaze non-agresive
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3. Descrierea produsului
3.1 Alimentarea
Instrumentele testo 521/526 sunt alimentate opțional prin:
- baterie monobloc de 9 V, tip: IEC 6LR61 (inclusă)
- baterie monobloc de 9 V reîncărcabilă, tip:
  NiMH IEC 6F22 (0515 0025)
- Conexiune la rețeaua de energie electrică și încărcare baterie 
de la rețea prin unitatea 0554  
 0088, vezi și pagina 38 6.6.3 Tipuri de baterie)
3.2 Comenzi
Tastatură
� Tipărire
� Selectare valori măsurate 1 (rândul de sus), selectare ele-
ment de meniu
� Pornire/Oprire
� Salvare date
� Deschidere nivel meniu, confirmare selecție, executare 
funcție
� Sonde de presiune zero
� Anulare proces, revenire la meniul anterior
� Selectare valori măsurate 2 (rândul de jos), selectare element 
de meniu
�  Păstrare valoare măsurată, afișare valoare maximă / minimă 

/ medie

Conexiuni
� Port „1” și � port „2”:
Sondă termocuplu (tip K), sondă NTC, sondă de presiune, cablu 
de alimentare
� “RS232”: Conexiune PC
� Unitate de alimentare de la rețea 12 V c.c. (0554 0088)
�Port pentru presiune p+ cu racord cu eliberare rapidă
   (M8 x 0,5) (doar pentru 526)
� Port pentru presiune p- cu racord cu eliberare rapidă
    (M8 x 0,5) (doar pentru 526)
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Afișaj
� Antet (vezi mai jos explicația detaliată a pictogramelor:
     Pictograme din antet)
�  Desemnarea senzorului intern sau portului de intrare 1 cu 

canalul selectat și unitatea parametrului
� Valoare măsurată 1
�  Desemnarea portului de intrare 1 sau 2 cu canalul selectat și 

unitatea parametrului
� Valoare măsurată 2
� Funcții de măsurare

Pictograme din antet:
Contor pentru identificarea jurnalelor stocate în cazul stocării 
manuale, automate și rapide a seriilor de măsurători.

Contor pentru identificarea măsurătorilor dintr-o serie de mă-
surători în cazul stocării automate și rapide.
Apare: setare salvare manuală.
Intermitent: se salvează valorile măsurate curente.
Apare: setare salvare automată.
Intermitent: salvare automată în derulare.

Conținutul memoriei va fi șters.

Apare: tipărire posibilă.
Intermitent: funcție de tipărire activată.
Capacitate baterie / baterie reîncărcabilă:
Toate segmentele pline: baterie/baterie reîncărcabilă încărcată 
complet.
Toate segmentele goale, simbolul luminează intermitent:  
Baterie / baterie reîncărcabilă descărcată. Instrumentul se 
oprește automat după 1 min.
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3.3 Prezentarea generală a meniului
 : Deschidere meniu,  : Selectare meniu,  : Înapoi
Numere meniurilor apar pe rândul de sus al afișajului. Exemplu: testo 521

= Instrument 5 -> Unitate 3  
-> 2 P Mare
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4. Punerea în funcțiune
 Încărcați bateriile corect!
 Pericol de explozie!

� Începeți procesul de încărcare doar dacă în 
instrument se află o baterie reîncărcabilă și dacă tipul 
de baterie selectat este Rech.

4.1 Introducerea bateriei/bateriei reîncărcabile
(Tip baterie reîncărcabilă: NiMH IEC 6F22)
1  Deschideți compartimentul pentru baterie aflat în spatele 

instrumentului.
2  Introduceți bateria monobloc/bateria reîncărcabilă. Respectați 

+/-.
3 Închideți compartimentul pentru baterie.

Pentru a preveni pierderea datelor, este important să 
opriți instrumentul atunci când schimbați bateria/bateria 
reîncărcabilă și să înlocuiți bateria în < 10 min.

4.2 Utilizarea unității de alimentare
Instrumentul poate funcționa cu unitatea de alimentare de la 
rețea 0554 0088, fără o baterie/baterie reîncărcabilă.

Instrumentul pornește automat la conectarea unității de 
alimentare.

Încălzirea unității de alimentare este normală. Unitatea de 
alimentare este prevăzută cu un termostat pentru a o proteja 
împotriva supraîncălzirii.

Atenţie
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4.3 Conectarea sondelor/senzorilor
Conectați sondele / senzorii înainte de pornirea instrumentu-
lui. Caracteristicile sondelor sunt importate doar atunci când 
instrumentul este pornit.  Asigurați-vă că toate conexiunile sunt 
fixe, însă nu le forțați! 
� Conectați mufa/furtunurile sondelor/senzorilor la porturile 

aferente ale instrumentului:
1 furtunuri de presiune la p+ și p-

Asigurați-vă că furtunurile de presiune nu ies 
afară din port!
Risc de accidentare!

Atenţie � Folosiți întotdeauna dispozitivul de blocare a 
șuruburilor pentru a fixa furtunul de presiune 
atunci când se lucrează cu presiuni mai mari 
de 700 hPa.

2 Port „1” și port „2”:
Sondă termocuplu (tip K), sondă NTC, sondă de presiune, 
cablu de alimentare



14 5. Pașii de operare esențiali
5.1 Pornirea / Oprirea

5. Pașii de operare esențiali
5.1 Pornirea / Oprirea
Pornirea
� Conectați sondele/senzorii necesari înainte de pornirea 

instrumentului.

1 Porniți instrumentul cu .
�  Apare un afișaj de test: toate segmentele afișajului se aprind 

timp de aprox. 1 sec.
�  Are loc detectarea automată a sondelor. Se afișează 

tensiunea de alimentare și timpul efectiv.
� Setați limba în care doriți să se afișeze meniurile.

Trebuie să setați limba înainte de prima utilizare a 
instrumentului sau după o resetare la setările din fabrică.

Selectați limba cu  sau  și confirmați-o cu . Opțiunea 
selectată se salvează și va fi afișată automat la următoarea 
pornire a instrumentului.
Puteți schimba setarea ulterior din meniul Service->Limbă.

� Se afișează valorile măsurate în prezent. Instrumentul este 
acum funcțional.
� Valoarea citită de senzorul intern se afișează pe rândul de sus.
� Valoarea citiră de o sondă conectată extern apare pe rândul 

de jos.
� Dacă se conectează două sonde externe, măsurarea cu 

senzorul intern este dezactivată.
- Portul pentru sonda din stânga: rândul de sus
- Portul pentru sonda din dreapta: rândul de jos
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Oprirea
La oprirea instrumentului, toate valorile măsurate care nu au 
fost salvate se pierd.
� Opriți instrumentul cu .

5.2 Navigarea prin meniu
Funcționarea este organizată pe 3 niveluri:
- Meniu de măsurare 
- Meniu principal și submeniuri 
- Meniuri de configurare
1  Deschideți meniul principal cu  și reveniți în meniul de 

măsurare cu . 
2 Selectați meniul cu  sau  și confirmați-l cu .
3 Repetați pasul 2 până când ajungeți la nivelul funcțiilor.
4  Puteți face înregistrări cu  sau , în funcție de 

elementul de meniu. Confirmați înregistrarea cu .
- Se va afișa valoarea curentă.
Capitolul 6 oferă detalii despre setări și opțiunile funcțiilor 
individuale. Funcțiile de meniu
�Reveniți la meniul imediat anterior cu  .
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6. Funcțiile de meniu
6.1 Locația de măsurare
1  Alegeți locația de măsurare din meniul principal cu  sau 

.
-  Se afișează locația setată în prezent. Dacă a fost alocată o 

locație de măsurare prin software-ul testo ComSoft, aceasta 
este, de asemenea, afișată.

-  Dacă există deja date stocate pentru locația aleasă simbolul 
 luminează.

2 Activați modul Setări cu .
-  Locația de măsurare setată în prezent luminează intermitent.
-  O locație se creează când unitatea este pusă în funcțiune 

pentru prima dată.  Se pot adăuga până la 98 de locații 
suplimentare. Apăsați tasta  până când apare NEW (NOU) 
pe rândul de jos. Confirmați cu . S-a creat o nouă locație 
de măsurare.

3 Selectați locația de măsurare dorită cu  sau  și 
confirmați selecția cu .
- Valorile reglabile luminează intermitent.
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6.2 Memoria
Alegeți locația de măsurare din meniul principal cu sau .

Selectați locația dorită cu  sau  și confirmați-o cu .

1  Selectați Memory (memorie) din meniul principal cu  sau 
 și confirmați selecția cu .

2 Selectați funcția dorită cu  sau .
3 Activați modul Setări cu .
- Valorile reglabile luminează intermitent.

6.2.1 Man./Auto./Rapid
Apăsați  sau  pentru a selecta Manual, Automat sau 
Rapid și confirmați selecția cu .
- Manual
  se salvează valorile măsurate curente
- Automat
  începe un program de măsurare ce va fi salvat
- Rapid
   se salvează automat 25 de măsurători pe secundă

În timpul măsurării rapide se poate analiza doar 1 singur 
canal. Măsurarea rapidă este posibilă doar cu sonde 
de presiune sau senzorul de presiune intern.  În timpul 
măsurătorii rapide se respectă următoarea ordine a 
priorităților:
-  Senzorul de presiune extern înainte de senzorul de 

presiune intern
- Canalul 2 înainte de Canalul 1.

Inițiați salvarea cu tasta . Procesul de stocare a datelor 
este indicat prin iluminarea intermitentă a simbolului pentru 
memorie de pe afișaj. Anulați salvarea datelor cu tasta .
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6.2.2 Configurarea
(disponibilă doar pentru programul de măsurare Rapidă/
automată)

Setați modului de funcționare a programului de măsurare.
Programul de măsurare Auto.
4  Setați rata de măsurare în ore, minute și secunde cu  sau 

. Țineți tasta apăsată pentru a naviga rapid înainte/înapoi. 
De fiecare dacă când se trece de 60:00 min, valoarea orei 
crește. Confirmați selecția cu .

5  Selectați numărul de măsurători cu  sau  (țineți tasta 
apăsată pentru a naviga rapid înainte/înapoi) și confirmați 
selecția cu . Durata seriilor de măsurători se afișează pe 
rândul de sus.

Programul de măsurare Rapidă (20 de măsurători pe sec.)
4  Selectați numărul de măsurători cu  sau  (țineți tasta 

apăsată pentru a naviga rapid înainte/înapoi) și confirmați 
selecția cu .

6.2.3 Tipărirea
Se tipăresc jurnalele memorate pentru o anumită locație de 
măsurare, ex. valorile măsurate și alți parametri disponibili 
(densitate, temperatură, umiditate, presiune, secțiune 
transversală, factor de compensare, factor tub Pitot).
4  Selectați jurnalul cu  sau  (țineți tasta apăsată pentru a 

naviga rapid înainte/înapoi) și confirmați selecția cu .
5 Începe tipărirea

-  Datele se transmit la imprimantă prin interfața cu infraroșu 
. luminează intermitent pe parcursul transmiterii datelor.

Dacă se apasă tasta  din meniul de măsurare, se 
tipărește valoarea memorată curentă.
Dacă nu există niciun jurnal memorat, pe ecran se afișează 
„Error” (eroare).
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Tipărirea valorii curente din meniul de măsurare

Tipărire după încheierea măsurătorii

6.2.3.1 Transferul de date
Calea de transmitere nu ar trebui obstrucționată de niciun 
fel de obstacole.

max. 2 m
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6.2.4 Statusul
Arată memoria disponibilă în %.

6.2.5 Ștergerea
Meniul Clear (ștergere) permite ștergerea întregii memorii.
- Nu se pot șterge jurnale individuale sau locații de măsurare.
4  Selectați Da sau Nu cu  sau  și confirmați selecția cu 

.
-  Dacă se selectează Da: conținutul memoriei va fi șters.
-  Dacă se selectează Nu sau : procesul este anulat.
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6.3 Sonde
Meniul este activat doar dacă există sonde externe 
conectate.

1  Din meniul principal selectați Sonde cu  sau  și 
confirmați selecția cu .

2  Selectați portul dorit cu  sau  și confirmați selecția cu 
.

3 Selectați funcția dorită cu  sau .
4 Activați modul Setări cu .
Următoarele operațiuni de comandă pentru funcțiile Surface 
increment (Creștere suprafață), Scaling U/I (Scalare U/I) și Probe 
reset (Resetare sondă) sunt valabile, în mod egal, atât pentru 
meniul Port pentru meni Portul 1 cât și pentru meniul Port 2.

Sunt disponibile diferite unități, în funcție de standardul 
ales (ISO sau SUA). Vezi 6.6.3 Unități

6.3.1 Creșterea suprafeței (SI)
Această funcție este vizibilă doar dacă este conectată o sondă 
de temperatură.
Setați creșterea suprafeței (SI) care se dorește calculată în plus 
față de o creștere a suprafeței memorată în sondă.

Creșterea suprafeței este creșterea procentuală pentru 
tensiunea măsurată a termocuplului sondelor pentru 
suprafețe.

5  Selectați creșterea (0 - 30%) cu  sau  . Țineți tasta 
apăsată pentru a naviga rapid înainte/înapoi. Confirmați 
selecția cu .
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6.3.2 Scalarea U/I
Această funcție este vizibilă doar dacă se conectează interfața  
4 - 20 mA (0554 0528) sau cablul de alimentare (0554 0007).

Selectați factorii de scalare pentru transmițător.
5  Selectați Scalarea U/I cu  sau  și confirmați selecția cu 

.
6  Activați meniurile „Input“ (Intrare), „Unit“ (Unitate), „Resolu-

tion“ (rezoluție) sau „Output“ (Ieșire) cu .
7  Selectați parametrii cu  sau  și confirmați selecția cu 

.

Intrare
- 0 V - 10 V (pentru cablul de alimentare 0554 0007)
- 0 V - 1 V (pentru cablul de alimentare 0554 0007)
- 4 mA - 20 mA  (pentru cablul de alimentare 0554 0007 sau 

interfața de 4 - 20 mA 0554 0528)
- 0 mA - 20 mA  (pentru cablul de alimentare 0554 0007 sau 

interfața de 4 - 20 mA 0554 0528)

Unități

Meniu Unități

U/I V mA A mV

Temp. °C °F

Umiditate % °Ctd g/m3 °Ftd

Viteză m/sec m3/h fmp

Presiune Pa psi Torr kPa mbar bar hPa „H2O „HG

Analiză mS mg/l pH

Altele 1/m Utili-
zator

% kHz
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Rezoluție
Selectare zecimale
Loc Valoare min. Valoare max.
0 de la -9999 la 99999
1 de la -999,9 la 9999,9
2 de la -99,99 la 999,99

Selectare ieșire
Scalarea are loc când s-a selectat unitatea.

Exemplu:  4 - 20 mA ar trebui să corespundă la 0 - 100% în 
ecranul ulterior.

Se introduce valoarea min.
Se setează valoarea 4 mA (corespunde cu 0%) cu  sau 

 = 0% (țineți tasta apăsată pentru a naviga rapid înainte/
înapoi) și confirmați selecția cu .

Se introduce valoarea max.
Se setează de ex. valoarea 20 mA (corespunde cu 100%) cu 

 sau  (țineți tasta apăsată pentru a naviga rapid înainte/
înapoi) și confirmați selecția cu .

6.3.3 Resetare F
Se selectează dacă se dorește resetarea datelor sondei / 
senzorului
la valorile standard (setările din fabricație).
5  Selectați Da sau Nu cu  sau  și confirmați selecția cu 

.
-  Dacă se selectează Da: sonda / senzorul va fi resetat(ă). Dacă 

se selectează Nu sau : procesul este anulat.
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6.4 Intrare
Pentru măsurarea vitezei cu tubul Pitot, senzorul de presiune 
intern 0 - 100 hPa este cel mai adecvat pentru citeze între 5 și 
100 m/s. Pentru măsurători în domeniul 1 - 12 m/sec., folosiți 
sonda externă de presiune diferențială 0638 1347 cu domeniul 
de măsurare 0 - 100 Pa. Viteza v se calculează în instrument din 
diferența de presiune Δp din tubul Pitot conform următoarei 
formule:
v [m/sec.] = S x 200000 x Δp [hPa]
 rho [g/m3]
Pentru a activa măsurarea ratei vitezei și calculul debitului 
volumic, consultați capitolul 6.5.6.
Alternativ, se pot introduce variabile care influențează 
densitatea aerului în locația de măsurare:
- temperatura (vezi punctul 6.4.1)
- umiditatea relativă (vezi punctul 6.4.2)
- presiunea absolută (vezi punctul 6.4.3)
Opțiunile adiționale pentru calculul vitezei sau debitului volumic 
sunt:
- secțiunea transversală (vezi punctul 6.4.5)
- factorul de compensare (vezi punctul 6.4.6)
Formulă de calcul:
V [m3/h] = K x v [m/s] x A [m2] x 3600
- factorul tubului Pitot (vezi punctul 6.4.7)

1  Din meniul principal selectați Intrare cu  sau  și 
confirmați selecția cu .

2 Selectați funcția dorită cu  sau .
3 Activați modul Setări cu .
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6.4.1 Temperatura
Setați temperatura care se va folosi pentru a calcula
densitatea.
4  Selectați temperatura cu  sau . (-100 °C - 800 °C) 

(țineți tasta apăsată pentru a naviga rapid înainte/înapoi) și 
confirmați selecția cu .

6.4.2 Umiditatea relativă
Setați umiditatea care se va folosi pentru a calcula densitatea.
4  Selectați umiditatea (0 - 100%) cu  sau  (țineți tasta 

apăsată pentru a naviga rapid înainte/înapoi) și confirmați 
selecția cu .

6.4.3 Presiunea absolută
Setați presiunea absolută care se va folosi pentru a calcula 
densitatea.
4  Selectați presiunea (400 - 4000 hPa) cu  sau  (țineți 

tasta apăsată pentru a naviga rapid înainte/înapoi) și 
confirmați selecția cu .

6.4.4 Densitatea
Densitatea se calculează automat după introducerea factorilor 
temperatură, umiditate și presiune absolută. Dacă setați 
direct valoarea densității, nu se afișează nicio valoare pentru 
temperatură, umiditate și presiune (afișaj: - - - - -).
4  Selectați densitatea (1 - 9999,9 g/m3) cu  sau  

(țineți tasta apăsată pentru a naviga rapid înainte/înapoi) și 
confirmați selecția cu .
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6.4.5 Secțiunea transversală
Setați secțiunea transversală pentru
- cercul 1  (Ø în mm)
- cercul 2  (Ø în mm)
- dreptunghiul 1  (a x b/înălțime x lățime în mm sau inch)
- dreptunghiul 2  (a x b/înălțime x lățime în mm sau inch)
- aria  (m2)
care se va folosi pentru a calcula debitul volumic.
Formele geometrice enumerate sunt setate ca standard în 
instrument. Formele pot fi modificate folosind software-ul (ex. 
cinci cercuri).
4  Selectați funcția dorită cu  sau .
5  Activați modul Setări cu .
6  Selectați valoarea cu  sau  (țineți tasta apăsată pentru 

a naviga rapid înainte/înapoi) și confirmați selecția cu .
7  Introduceți următoarea secțiune transversală. Pentru setarea 

următoarelor valori, repetați pașii 2 - 6.
6.4.6 Factorul de compensare (factorul O)
Setați factorul de compensare ce va fi folosit pentru calculul 
valorilor măsurate. Factorul este memorat cu secțiunea 
transversală. Factorul se modifică când se activează o altă 
secțiune transversală. Factorul O depinde de ieșire. Factorul 
K afectează direct debitul volumic calculat. Pentru aplicații 
standard factorul ar trebui să fie 1.
4  Selectați factorul O (0,01 - 10) cu  sau  (țineți tasta 

apăsată pentru a naviga rapid înainte/înapoi) și confirmați 
selecția cu .

6.4.7 Factorul tubului Pitot (factorul P)
Setați factorul tubului Pitot ce va fi folosit pentru calculul 
valorilor măsurate.
- Tub Pitot Testo standard (Prandl), factor 1
- Tuburi Pitot drepte, factor 0,67
4  Selectați factorul P (0,01 - 500) cu  sau  (țineți tasta 

apăsată pentru a naviga rapid înainte/înapoi) și confirmați 
selecția cu .
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6.5 Instrument
Din meniul principal selectați Instrument cu  sau  și 
confirmați selecția cu .

2  Selectați funcția / meniul dorită/dorit cu  sau .
Selectați Opțional:
Confirmați selecția cu  și selectați funcția dorită cu  sau 

.
3 Activați modul Setări cu .

6.5.1 Timp
Setați ora și data.
Ora
4  Setați ora cu  sau  (țineți tasta apăsată pentru a 

naviga rapid înainte/înapoi). Valoarea de modificat luminează 
intermitent. Confirmați setarea cu . Repetați acest pas 
pentru a seta minutele.

Data
5  Setați ziua cu  sau  (țineți tasta apăsată pentru a 

naviga rapid înainte/înapoi). Valoarea de modificat luminează 
intermitent. Confirmați setarea cu . Repetați pasul pentru 
a seta luna și anul.
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6.5.2 Auto. OPRIT
Setați dacă doriți ca instrumentul să se oprească automat după 
10 min. de inactivitate.
4  Selectați ON (Pornit) sau OFF (Oprit) cu  sau  și confir-

mați selecția cu .
- Dacă selectați Pornit: instrumentul se va opri automat după 10 
min.
- Dacă selectați Oprit: instrumentul nu se va opri automat.
6.5.3 Unitate
Presiune joasă (P joasă) (sondă până la 2000 hPa) Setați uni-
tatea în care să se afișeze presiunea. Unitatea selectată se va 
afișa în măsurători efectuate cu senzorul de presiune intern și 
toate sondele de presiune externe (sonde de presiune dif-
erențială și de presiune absolută) cu un domeniu de măsurare 
de 0 - 2000 hPa.
Sunt disponibile următoarele unități:
- hPa, Pa, psi, Torr, kPa, mbar, bar pentru ISO/US
- Torr, mmWs pentru ISO
- „H2O, „HG pentru US
4  Selectați unitatea dorită cu  sau  și confirmați selecția 

cu .
Presiune ridicată (P ridicată) (sondă de la 2000 hPa). Setați 
unitatea în care să se afișeze presiunea. Unitatea selectată se 
va afișa în măsurători efectuate cu sondele de presiune relativă 
externe cu un domeniu de măsurare între -1 și +400 bar.
Sunt disponibile următoarele unități:
- hPa, psi, kPa, mbar, bar pentru ISO/US
- Torr, mmWs pentru ISO
- „H2O, „HG pentru US
4  Selectați unitatea dorită cu  sau  și confirmați selecția 

cu .
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ISO/ US
Setați tipul de unități de măsură pentru afișare (Europene 
(metrice) sau Americane (imperiale)).
Se vor converti următoarele unități:
- m2 - ft2, mm - inch, g/m3 - gr/ft3, m/sec. - fpm,
m3/h - cfm, unități pentru presiune
4  Selectați ISO sau US cu  sau  și confirmați selecția cu 

.
°C /°F
Setați dacă doriți ca temperaturile să se afișeze în °C sau °F.
4  Selectați °C sau °F cu  sau  și confirmați selecția cu 

.

6.5.4 Atenuarea
Dacă valorile măsurate fluctuează mult, se recomandă 
atenuarea acestora.
Setați atenuarea care se va folosi pentru a calcula valorile 
măsurate.

Atenuarea este calculul deplasării medii pe n valori (n se 
poate seta în instrument).

4  Selectați atenuarea (1 - 20) cu  sau  (țineți tasta 
apăsată pentru a naviga rapid înainte/înapoi) și confirmați 
selecția cu .
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6.5.5 Opțional

Viteza
Setați dacă se dorește afișarea vitezei calculate pe ecran.
4  Selectați ON (Pornit) sau OFF (Oprit) cu  sau  și confir-

mați selecția cu .
-  Dacă selectați Pornit: viteza calculată se afișează pe ecran.

Dacă selectați Oprit: viteza calculată nu se afișează pe ecran. 
Debitului volumic este setat automat pe Off (Oprit).

Debitul volumic
Setați dacă se dorește afișarea debitului volumic calculat pe 
ecran.
4  Selectați ON (Pornit) sau OFF (Oprit) cu  sau  și confir-

mați selecția cu .
-  Dacă selectați Pornit: debitul volumic calculat se afișează pe 

ecran. Debitul se activează automat.
Dacă selectați Oprit: debitul volumic calculat nu se afișează pe 
ecran.
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Delta P
Setați dacă se dorește afișarea pe ecran a presiunii diferențiale a 
două sonde de presiune.
Calcularea presiunii diferențiale (P1-P2):
Dacă este conectată o singură sondă externă de presiune, 
presiunea diferențială se calculează între senzorul de presiune 
intern (P1) și sonda externă de presiune (P2). Dacă sunt 
conectate două sonde externe de presiune, senzorul intern este 
dezactivat. Presiunea diferențială se calculează între cele două 
sonde de presiune externe.
4  Selectați ON (Pornit) sau OFF (Oprit) cu  sau  și 

confirmați selecția cu .
-  Dacă selectați Pornit: presiunea diferențială calculată se 

afișează pe ecran. Dacă selectați Oprit: presiunea diferențială 
calculată nu se afișează pe ecran.

Viteza de scurgere
Setați dacă se dorește calcularea și afișarea pe ecran a vitezei 
de scurgere (Δp/h sau Δp/min). Viteza de scurgere se calculează 
întotdeauna doar pentru un singur canal. Canalul ce urmează a 
fi măsurat se selectează automat conform următoarei reguli:
- sonda externă înaintea sondei interne
- canalul de măsurare 1 înaintea canalului 2
4   Selectați Δp/hr. sau Δp/min.cu  sau  și confirmați 

selecția cu .
Măsurătoarea începe și valoarea presiunii se afișează imediat. 
După aprox. 10 sec, se afișează prima diferență de presiune 
care se actualizează în continuu. Măsurarea poate fi repornită 
oricând apăsând tasta . Apăsați  sau  pentru a opri 
măsurarea.

Proba de etanșeitate
Meniul pentru proba de etanșeitate se folosește pentru 
a analiza pierderea de presiune a vaselor, conductelor, 
tubulaturilor, etc. Pașii de efectuat pentru proba de etanșeitate 
”Proba de etanșeitate se folosește pentru a analiza pierderea de 
presiune a vaselor, conductelor, tubulaturilor, etc.
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Pașii pentru efectuarea probei de etanșeitate „Testare cu aer”, în 
baza standardului DIN EN1610 „Execuţia şi încercarea racordurilor şi 
reţelelor de canalizare” sunt evidențiați în meniului instrumentului:
- Introduceți timpul de încetinire setat (tSlDoReq)
- Introduceți timpul de testare setat (tTestReq)
-  Introduceți presiunea de testare setată la care să aibă loc măsura-

rea (P Req.)
-  Introduceți căderea de presiune permisă Δp în hPa care este critică 

pentru a evalua dacă conducta prezintă scurgeri sau nu (ΔP Req.)
Testul poate începe odată ce au fost introduse valorile necesare 
conform standardului. Acesta este împărțit în 5 zone:
Zone temporale:
- timp de pre-umplere 

Acumularea presiunii în sistemul de conducte și durata efectivă.
- timp de încetinire

Măsurarea presiunii care ar trebui să depășească presiunea de 
încercare impusă de standard cu aproximativ

10% pe parcursul a 5 min și care înregistrează durata efectivă.
- timp de testare
Înregistrarea duratei efective a probei de presiune.
- Timp de scădere

Înregistrarea duratei căderii de presiune din conductă.
La finalizarea probei, datele individuale cerute și datele efective 
aferente probei efectuate se pot tipări pe imprimantă sau se pot 
importa automat într-un jurnal de încercare prin intermediul soft-
ware-ului ComSoft.

Timpul de încetinire (tSlDoReq)
Setați timpul necesar. În conformitate cu DIN EN1610, acesta ar 
trebui să fie de aproximativ 5 min.:
O presiune de început care depășește presiunea de încercare 
necesară po cu aproximativ 10% po trebuie menținută inițial timp 
de 5 min.
4  Selectați tSlDoReq (de la 0 sec la 99 min., 59 sec.) cu  sau 

(țineți tasta apăsată pentru a naviga rapid înainte/înapoi). Confir-
mați selecția cu . Se revine automat în meniul tTestReq.
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Timpul de testare (tTestReq)
Setați timpul de testare pe parcursul căruia se monitorizează 
căderea de presiune. Timpul de testare se obține din DIN EN 
1610 (vezi tabelul de mai jos). Pentru o introducere rapidă a 
datelor folosiți ComSoft 0554 0830.
5  Activați modul Setări cu . Selectați tTestReq (de la 1 min. 

la 99 h, 59 min.) cu  sau  (țineți tasta apăsată pentru a 
naviga rapid înainte/înapoi) și confirmați selecția cu .

Se revine automat în meniul P Req.

Presiunea de încercare, căderea de presiune și timpii de testare pentru proba cu aer
Material Metodă Po* Δp Timp de testare (min.) pentru

în mbar
(kPa)

DN
100

DN
150

DN
200

DN
300

DN
400

DN
600

DN
800

DN
1000

DN
1200

Conducte us-
cate din beton 

LA 10
(1)

2,5
(0,25)

5 5 5 5 7 11 14 18 22

LB 50
(5)

10
(1)

4 4 4 4 6 8 11 14 17

LC 100
(10)

15
(1,5)

3 3 3 3 4 6 8 10 12

LD 200
(20)

15
(1,5)

1,5 1,5 1,5 1,5 2 3 4 5 6

Kp x valoare** 0,058 0,058 0,053 0,040 0,0267 0,020 0,016 0,013
Conducte din 
beton umede și 
toate celelalte 
materiale

LA 10
(1)

2,5
(0,25)

5 5 5 7 10 14 19 24 29

LB 50
(5)

10
(1)

4 4 4 6 7 11 15 19 22

LC 100
(10)

15
(1,5)

3 3 3 4 5 8 11 14 16

LC 200
(20)

15
(1,5)

1,5 1,5 1,5 2 2,5 4 5 7 8

Kp x valoare** 0,058 0,058 0,040 0,030 0,020 0,015 0,0012 0,010

* Presiune peste presiunea atmosferică

** 
ln = log0

Pentru conducte uscate din beton  cu o valoare maximă de 0,058.

Pentru conducte din beton umede și toate celelalte materiale  cu o valoare maximă de 0,058, unde t < 5
min. rotunjit la cea mai apropiată valoare de 0,5 minute și t > 5 min. rotunjit la cel mai apropiat minut.
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Presiune de încercare necesară po (P Req.)
Setați presiunea de încercare necesară la care se efectuează 
măsurarea. Presiune de testare necesară conform standardului 
DIN EN1610 (vezi tabelul de la pagina precedentă).
6  Activați modul Setări cu  Selectați valoarea P Req. cu 

 sau  (exemplu: 0,0 mbar până la 9999,9 mbar) (țineți 
tasta apăsată pentru a naviga rapid înainte/înapoi). Confirmați 
selecția cu .
Se revine automat la meniu.

Căderea de presiune admisă ΔP (ΔP Req.)
Setați căderea de presiune maxim admisă ΔP. La finalul mă-
surătorii, această valoare se folosește pentru a decide dacă pie-
sa analizată are scăpări sau nu. Cădere de presiune necesară ΔP 
conform standardului DIN EN1610 (vezi tabelul de la pagina 33).
7  Activați modul Setări cu . Selectați valoarea ΔP Req. cu 

 sau  (exemplu: 0,0 mbar până la 9999 mbar) (țineți 
tasta apăsată pentru a naviga rapid înainte/înapoi). Confirmați 
selecția cu .
Se sare automat la meniul aferent ratei de măsurare.

Rata de măsurare
Setați ciclul de măsurare la care se înregistrează modificările 
presiunii.
8  Activați modul Setări cu  Selectați rata de măsurare (de 

la 1 sec la 24 h) cu  sau  (țineți tasta apăsată pentru a 
naviga rapid înainte/înapoi). Confirmați selecția cu .

Start
Se începe testarea cu parametrii setați.
Întregul proces de măsurare se memorează în instrument.
9  Activați modul Start cu .

Anulați testarea cu .
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Prezentare grafică a procesului de măsurare

Timp de 
pre-umplere 

Timp de 
încetinire

Timp de testare Timp de 
cădere

Faza 1: Timp de pre-umplere 
Acumularea presiunii în sistemul de conducte și durata efectivă.
Săriți automat la meniul aferent timpului de încetinire cu .

Faza 2: Timp de încetinire
Măsurarea presiunii care ar trebui să depășească presiunea de 
încercare impusă de standard cu aproximativ 10% pe parcursul 
a 5 min și care înregistrează durata efectivă.
Săriți automat la meniul aferent timpului de testare cu .
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Faza 3: Timp de testare
Înregistrarea duratei efective a probei.
Săriți automat la meniul aferent timpului de cădere a presiunii 
cu .

Faza 4: Timp de cădere
Înregistrarea duratei căderii de presiune din conductă.
Săriți automat la meniul aferent sfârșitului măsurătorii
cu .

Faza 5: Sfârșitul măsurătorii
La finalul măsurătorii se afișează întreaga diferență de presiune 
iar valorile înregistrate se analizează pentru a determina dacă 
sistemul trebuie clasificat ca unul cu scurgeri sau nu.
Apăsați tasta  pentru a tipări rezultatul măsurătorii. Toate 
valorile sunt exprimate în bar pentru a permite compararea lor.

Reveniți la meniul de măsurare cu .  Se afișează ultimul 
jurnal de memorat.
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6.6 Service
1  Din meniul principal selectați Service cu  sau  și 

confirmați selecția cu .
2  Selectați funcția/meniul dorită/dorit cu  sau .

Confirmați selecția cu și selectați funcția dorită cu  sau 
.

3 Activați modul Setări cu .

6.6.1 Date
Arată tensiunea bateriei și 
versiunea firmware-ului. Când 
se apasă tasta , se tipăresc 
toate informațiile memorate în 
instrument.

6.6.2 Limba
Setați limba în care doriți să se 
afișeze meniurile.
Sunt disponibile următoarele 
limbi: Germană, Engleză, 
Italiană, Spaniolă, Portugheză, 
Franceză, Olandeză, Suedeză

4  Selectați limba dorită cu  
sau  și confirmați selecția 
cu .
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6.6 Service

6.6.3 Tipul de baterie
Setați tipul de baterie din instrument - baterie obișnuită sau 
baterie reîncărcabilă.

Bateria din instrument poate fi reîncărcată doar dacă aceas-
ta este o baterie reîncărcabilă și este setată astfel ca tip de 
baterie.
� Setați tipul de baterie ca fiind Rech. doar dacă instrumen-

tul are o baterie reîncărcabilă.
4  Selectați Baterie sau Rech. cu  sau  și confirmați 

selecția cu .

6.6.4 Resetare F
Alegeți dacă doriți să resetați setările instrumentului la setările 
implicite (din fabricație).

Prin resetarea F memoria internă este ștearsă. 
Se resetează următoarele valori:
Auto. oprit: Pornit
Temperatură: 20 °C
Umiditate: 50% UR
Presiune absolută: 1013 hPa
Densitate: 1199 g/m3
Aria: 1 m2
Factorul tubului Pitot: 1
Factor de compensare: 1
Unitate pentru temperatură: °C
Unități: ISO
Unitate pentru presiune: hPa
Salvare: manuală
Tip de baterie: Baterie
Limba: Engleză
Atenuare: 1 = fără atenuare
Nu există parametri calculați activați
4  Selectați Da sau Nu cu  sau  și confirmați selecția cu 

.
-  Dacă selectați Da: setările instrumentului revin la setările 

implicite (din fabricație).
Dacă se selectează Nu sau : setările instrumentului nu se 
resetează.
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7. Măsurarea
7.1 Aducerea afișajului la zero

Valorile măsurătorilor pot fi corupte prin schimbarea 
poziției instrumentului de măsurare.

După aducerea la zero, este interzisă schimbarea poziției 
instrumentului. Efectuați aducerea la zero înainte de fiecare 
măsurare pentru a compensa poziționarea eronată sau devierea 
pe termen lung a punctului zero.  Pentru afișarea presiunii 
interioare de adus la zero, instrumentul trebuie să se afle în 
meniul de măsurare și trebuie să existe o presiune diferențială 
< 2,5 % din valoarea maximă admisibilă la citire (la testo 5213 
resetare <20% din valoarea maximă admisibilă la citire).

� Aduceți la zero valorile afișate ale tuturor sondelor de 
presiune (ce pot fi aduse la zero) cu .

Reducerea la zero se pierde la oprirea instrumentului.

7.2 Selectarea valorilor înregistrate
Dacă este activată viteza sau debitul volumic, aceste valori se 
afișează pe rândul de sus prin apăsarea tastei .
� Selectați valoarea înregistrată 2 (rândul de jos) cu .

7.3 Activarea funcțiilor de măsurare
Instrumentul dispune de următoarele funcții de măsurare:
- Menținere valoare (Hold)
- Afișare valoare maximo (Max.)
- Afișare valoare minimă (Min.)
- Calculare valoare medie la vedere (Mean)
- Calculare medie cronologică (Mean )
Pentru apelarea funcțiilor de măsurare, instrumentul trebuie să 
fie în meniul de măsurare.
�Selectați funcțiile de măsurare una după alta cu  :
Hold
Pe afișaj se mențin ultimele valori înregistrate.
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7.3 Activarea funcțiilor de măsurare

Max.
Se afișează cele mai mari valori înregistrare de la începutul 
măsurătorii.
Min.
Se afișează cele mai mici valori înregistrare de la începutul 
măsurătorii.
Mean
1  Activați calculul valorii medii la vedere cu .
- Indicatorul Mean luminează intermitent.
2  Înregistrați valorile măsurate pentru calcul cu .
3  Repetați pasul 2 după cum este necesar.
-  Numărul de valori înregistrate se afișează pe rândul superior al 

afișajului.
4  Calculați valoarea medie la vedere cu .
-  Se afișează valoarea medie calculată care poate fi memorată 

sau tipărită.
- Salvați valori măsurate cu 
- Tipăriți valorile măsurate cu 
�  Reactivați calculul valorii medii cu  și înregistrați valorile 

adiționale cu .
�Anulați procesul cu .
Mean 
1  Activați calculul valorii medii cronologice cu .
2  Începeți înregistrarea valorilor cu .
- Indicatorul Mean  luminează intermitent.
-  Se înregistrează câte o valoare pe secundă. Durata de la 

începutul înregistrării valorilor măsurate se afișează pe rândul 
superior al afișajului.

3  Opriți calculul valorilor medii cu .
4  Calculați valorile medii cronologice cu .
-  Se afișează valoarea medie calculată care poate fi memorată 

sau tipărită.
- Salvați valori măsurate cu 
- Tipăriți valorile măsurate cu 
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�  Reactivați calculul valorii medii cu  și continuați să 
înregistrați valorile cu .

�Anulați procesul cu .

7.4 Memorarea valorilor măsurate
Pentru memorarea valorilor măsurate, instrumentul trebuie să 
fie în meniul de măsurare.

Înainte de a memora valorile măsurate, trebuie să selectați 
locația de măsurare căreia să îi fie atribuite datele ce se vor 
memora (vezi 6.1 Locația de măsurare).

Mod de salvare manuală a datelor setat (vezi 6.2.1 Man./Auto.):
4  Apăsați  pentru a memora valorile curente cu data, ora, 

locația de măsurare și alți parametri disponibili.
- indicatorul  luminează intermitent.
.

Mod de salvare automată a datelor setat (vezi 6.2.1 Man./
Auto.):
4  Apăsați  pentru a începe programul de măsurare setat.
-  simbolul  luminează intermitent atâta timp cât rulează 

programul de măsurare. Programul de memorare poate fi oprit 
anticipat apăsând . Apăsați încă o dată pentru a memora o 
serie nouă de măsurători.

Mod de salvare rapidă a datelor setat (vezi 6.2.1 Man./Auto.):
4  Apăsați  pentru a începe programul de măsurare setat.
- se salvează automat 25 de măsurători pe sec.
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7.5 Tipărirea valorilor înregistrate
Pentru a tipări toate valorile memorate pentru o anumită 
locație de măsurare
(vezi 6.2.3 Tipărirea)
Pentru a tipări valori individuale, instrumentul trebuie să fie în
meniul de măsurare.
4  Apăsați  pentru a tipări valorile curente cu data, ora, 

locația de măsurare și alți parametri disponibili.
-  Datele se transmit la imprimantă prin interfața cu infraroșu. 

indicatorul  luminează intermitent pe parcursul transmiterii 
datelor.

Transferul de date
Calea de transmitere nu ar trebui obstrucționată de niciun 
fel de obstacole.

max. 2 m
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8. Îngrijirea și întreținerea
8.1 Schimbarea bateriei/bateriei reîncărcabile

(Tip baterie reîncărcabilă: NiMH IEC 6F22)
 Pentru a preveni pierderea datelor, este important să  
 opriți instrumentul atunci când schimbați bateria/bateria  
 reîncărcabilă și să înlocuiți bateria în < 10 min.

1  Deschideți compartimentul pentru baterie aflat în spatele 
instrumentului.

2  Scoateți bateria monobloc/bateria reîncărcabilă descărcată.

3  Introduceți noua baterie monobloc/baterie reîncărcabilă.
 Respectați +/-.
4  Închideți compartimentul pentru baterie.
Instrumentul va porni automat.

8.2 Schimbarea bateriei
Încărcați bateriile corect!
Pericol de explozie!
� Începeți procesul de încărcare doar dacă în 

instrument se află o baterie reîncărcabilă și dacă 
tipul de baterie selectat este Rech.

Bateria din instrument poate fi reîncărcată doar dacă 
aceasta este o baterie reîncărcabilă și se setează Rech, ca tip 
de baterie.

1  Asigurași-vă că în instrument se află o baterie reîncărcabilă.
2  Asigurași-vă că tipul de baterie setate este Rech. (vezi 6.6.3 

Tipul de baterie).
3  Conectați mufa unității de alimentare de la rețea la jacul de 12 

V al instrumentului.
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4 Conectați ștecherul la priza de alimentare.
5 Veți fi întrebați dacă se dorește reîncărcarea bateriei reîncăr-
cabile. Select Da cu  și confirmați cu .
Procesul de încărcare va începe automat.

 luminează intermitent pe parcursul procesului de încărcare 
și se afișează tensiunea efectivă a bateriei.
- Se merge automat în meniul de măsurare.

8.3 Curățarea instrumentului
� Dacă carcasa instrumentului este murdară, curățați-o cu o 

lavetă umedă. Nu folosiți agenți de curățare corozivi sau 
solvenți! Se pot folosi agenți de curățare ușori sau detergenți 
de uz casnic.
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9. Depanarea
Defecțiune Cauze posibile Remediere
Instrumentul se oprește după 
tipărire

Tensiune baterie prea scăzută Înlocuiți bateria

Afișajul nu poate fi adus la zero. Presiunea diferențială este în afara 
domeniului ce poate fi adus la zero. 

Aduceți presiunea diferențială la 
< 2,5% și aduceți sin nou sondele 
la zero..

Setările și valorile măsurate 
memorate nu mai sunt păstrate în 
instrument.

S-a efectuat o resetare la valorile 
din fabricație sau s-a scos bateria.

Nicio remediere posibilă! Arhivați 
datele cu regularitate în software 
sau pe hârtie.

Valoarea pentru viteză este calcu-
lată incorect

Introducerea densității este 
incorectă

Introduceți densitatea corectă

Valoarea pentru viteză este calcu-
lată incorect

Factorul tubului Pitot este incorect Introduceți factorul tubului Pitot 
corect.

Valoarea pentru viteză este calcu-
lată incorect

Sonda de presiune nu a fost adusă 
la zero înainte de măsurare

Sondă de presiune zero (fără a 
aplica presiune)

Valoarea pentru debitul volumic 
este calculată incorect

Factor de compensare sau secțiune 
transversală introduse incorect

Introduceți compensarea sau secți-
unea transversală corectă

Dacă nu am reușit să vă răspundem la întrebare, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră sau Serviciul Clienți 
Testo. Găsiți datele de contact pe verso sau pe pagina web www.testo.com/service-contact.
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10. Date tehnice
10.1 Domenii de măsurare și precizii
Instrumente testo 521-1, senzor 

integrat de presi-
une diferențială 
0560 5210

testo 521-2, senzor 
integrat de presi-
une diferențială 
0560 5211

testo 521-3, senzor 
integrat de presi-
une diferențială 
0560 5213

testo 526-1, senzor 
integrat de presi-
une diferențială 
0560 5280

testo 526-2, senzor 
integrat de presi-
une diferențială 
0560 5281

Domeniu de măsu-
rare senzor

0 - 100 hPa 0 - 100 hPa 0...250 Pa 0 - 2000 hPa 0 - 2000 hPa

Limită suprasarcină 300 hPa 300 hPa 50 hPa 3000 hPa 3000 hPa
Presiune statică 1000 hPa (abs) 1000 hPa (abs) 1000 hPa (abs) 2000 hPa 2000 hPa
Precizie* ± 1 digit 
la temp. nom. 22 
°C ciclu de mă-
sur.>1 s

±0,2% din valoarea 
maximă admisibilă 
la citire

±0,1% din valoarea 
maximă admisibilă 
la citire

±0,5 Pa
(0...20 Pa) ±(0,5 Pa 
+ 0,5% din valoarea 
măsurată) (20...250 
Pa)

±0,1% din valoarea 
maximă admisibilă 
la citire

±0,05% din 
valoarea maximă 
admisibilă la citire

Rezoluție 0,01 hPa 
(de la 0 la 100 hPa)

0,01 hPa 
(de la 0 la 100 hPa)

0,1 Pa 0,1 hPa 
(de la 0 la 2000 
hPa)

0,1 hPa 
(de la 0 la 2000 
hPa)

*Specificația preciziei se aplică imediat după aducerea la zero a senzorului

Sonde de presiune Sonde de presiune NTC Tip K (NiCr-Ni)
Domeniu de măsurare până la 2000 hPa până la 400 bar -40 - +150 °C -200 - +1370 °C
Precizie** ±0,1% din valoarea 

citită pentru Sonda 
0638 1347

±0,2% din valoarea 
citită pentru Sonda 
0638 1741

±0,2 °C (-10 - +50 °C) ±0,4 °C (-100 - +200 °C)

± 1 digit

+1370 °C)

Sondă 0638 1447
Sondă 0638 1547
Sondă 0638 1647
Sondă 0638 1747
Sondă 0638 1847

Sondă 0638 1841
Sondă 0638 1941
Sondă 0638 2041
Sondă 0638 2141

±0,4 °C (-40 - 10,1 °C)
±0,4 °C (+50,1 - +150 °C

±1 °C (-200 - 100,1 °C)
±1 °C (+200,1 -

Rezoluție 0,1 Pa (0638 1347)
0,001 hPa (0638 1447)
0,01 hPa (0638 1547)
0,1 hPa (0638 1647)
0,1 hPa (0638 1747)
0,1 hPa (0638 1847)

0,01 bar (0638 1741)
0,01 bar (0638 1841)
0,01 bar (0638 1941)
0,01 bar (0638 2041)
0,01 bar (0638 2141)

0,1 °C (-40 - +150 °C) 0,1 °C (-200 - +1370 °C)

Sondă Măsurarea curentului Măsurarea curentului/
tensiunii

Măsurarea curentu-
lui/tensiunii

Domeniu de măsurare 0...20 mA 0 - 20 mA 0 - 10 V
Precizie** 
± 1 digit

Sondă 0554 0528 
-

0554 0007* ±
0,04 mA (0 - 20 mA)

0554 0007* ±
0,01 V (0 - 10 V)

Rezoluție 0,01 mA (0...20 mA) 0,01 mA (0 - 20 mA) 0,01 V (0 - 10 V)

* Cablu de alimentare cu electricitate
** Datele despre precizia instrumentului se aplică doar instrumentului (fără sondă conectată)
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10.2 Alte informații privind instrumentul
Alimentare Baterie monobloc de 9 V (6LR61), cu mangan alcalin sau unitate de 

alimentare de la rețea de 12 V c.c.
Interfață sondă Conector rotund cu 8 pini
Interfață PC ComSoft V3.4; cablu de conectare 0409 0178
PC Interfață RS232
Interfață imprimantă Infraroșu
Memorie date măsurători aprox. 25000 de valori măsurate
Durata de viață a bateriei în 
condiții de exploatare continuă cu 
senzor de presiune intern din zinc

30h cu baterie cu mangan alcalin, 10 h cu baterie reîncărcabilă, 18 h cu 
baterie cu carbon la 25 °C

Durata de viață a bateriei conec-
tate la interfața 4 - 20 mA

În funcție de transmițătorul conectat
Recomandare: Utilizați unitatea de alimentare

Senzor Piezorezistiv 
Temperatură de depozitare/
transport

-20 - +70 °C

Temperatură de operare
(cu compensare de temperatură)

0 - +50 °C

Scurgere intrinsecă 0,3% scădere de presiune din presiunea de testare pe o perioadă de 1 
minut

Afișaj Ecran LCD cu simbol, afișaj 7 segmente și matrice în puncte 
Masă incl. cu carcasă de protecție 
TopSafe și baterie

aprox. 600 g

Material carcasă ABS
Dimensiuni (L x l x h) 219 x 68 x 50
Rata de măsurare Auto de la 1s la 24h, rapidă 0,04s
Rata de împrospătare a ecranului 2 x pe sec., cu măsurare rapidă 4 x pe sec.
Altele Ștergerea automată a tuturor sondelor conectate
Garanție 24 luni
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11. Accesorii / piese de schimb
Articol Cod produs
Instrumente
Testo 521-1 - instrument de măsurare a presiunii diferenţiale, precizie ±0,2 % din valoarea maximă admisibilă la 
citire

0560 5210

Testo 521-2 - instrument de măsurare a presiunii diferenţiale, precizie ±0,1 % din valoarea maximă admisibilă la 
citire

0560 5211

Testo 521-3 - instrument de măsurare a presiunii diferenţiale, precizie ±0,5 Pa (de la 0 la 20 Pa); ±(0,5Pa + 0,5% 
din valoarea măsurată) (20...250Pa)

0560 5213

Testo 526-1 - instrument de măsurare a presiunii diferenţiale, precizie ±0,1 % din valoarea maximă admisibilă la 
citire

0560 5280

Testo 526-2 - instrument de măsurare a presiunii diferenţiale, precizie ±0,05 % din valoarea maximă admisibilă 
la citire

0560 5281

Sonde de presiune diferențială și presiune absolută
Sondă de presiune diferențială 100 Pa 0638 1347
Sondă de presiune diferențială 10 hPa 0638 1447
Sondă de presiune diferențială 100 hPa 0638 1547
Sondă de presiune diferențială 1000 hPa 0638 1647
Sondă de presiune diferențială 2000 hPa 0638 1747
Sondă de presiune absolută 2000 hPa abs 0638 1847
Sonde de presiune relativă
Sondă de presiune 10 bar 0638 1741
Sondă de presiune 30 bar 0638 1841
Sondă de presiune 40 bar 0638 1941
Sondă de presiune 100 bar 0638 2041
Sondă de presiune 400 bar 0638 2141
Sonde de curent/tensiune
Sondă scalabilă pentru 4 - 20 mA 0554 0528
Cablu de alimentare (±1 V; ±10 V, 20 mA) 0554 0007
Bornă de schimb 0205 0026
Sonde de temperatură
Sondă de tip glob pentru măsurarea căldurii radiante 0554 0670
Sondă de suprafață cu reacție rapidă, cu termocuplu, domeniu de măsurare pe termen scurt de până la +500 °C 0604 0194
Sondă de suprafață cu reacție rapidă, cu termocuplu, domeniu de măsurare pe termen scurt de până la +500 °C 0614 0194
Sondă de suprafață cu reacție super-rapidă, curbată (vârful sondei la unghi de 90 °), cu termocuplu 0604 0994
Sondă de suprafață cu reacție super-rapidă, curbată (vârful sondei la unghi de 90 °), cu termocuplu 0614 0994
Sondă de suprafață robustă 0604 9993
Sondă de suprafață robustă 0614 9993
Sondă de suprafață robustă, curbată (vârful sondei la unghi de 90 °), adecvată pentru spații închise 0604 9893
Sondă de suprafață robustă, curbată (vârful sondei la unghi de 90 °), adecvată pentru spații închise 0614 9893
Sondă de suprafață robustă cu termocuplu pentru domenii de temperatură mari de până la +700 °C 0600 0394
Sondă cu clemă de prindere pentru conducte cu diametru de până la 2”, pentru măsurarea temperaturii de tur/
retur în sisteme hidronice

0600 4593

Sondă de contact cu magnet, putere de aderență aprox. 20 N, cu magneți, pentru măsurări pe suprafețe metalice 0600 4793
Sondă de contact cu magnet, putere de aderență aprox. 10 N, cu magneți, pentru temperaturi ridicate,
pentru măsurări pe suprafețe metalice 0600 4893
Sondă miniaturală pentru suprafețe pentru măsurători pe componente electronice, motoare mici 0600 1494
Sondă de suprafață cu role 0600 5093
Sondă de imersie/penetrare cu răspuns rapid 0604 0293
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Articol Cod produs
Sondă de imersie/penetrare cu răspuns rapid 0614 0293
Sondă de imersie/penetrare cu reacție super-rapidă pentru măsurători în lichide 0604 0493
Sondă de imersie/penetrare cu reacție super-rapidă pentru măsurători în lichide 0614 0493
Sondă de imersie/penetrare cu reacție super-rapidă pentru temperaturi ridicate 0604 0593
Sondă de imersie/penetrare cu reacție super-rapidă pentru temperaturi ridicate 0614 0593
Sonde de temperatură
Sondă de imersie/penetrare cu reacție super-rapidă pentru măsurători în gaze și lichide cu vârf subțire, cu masă 
redusă

0604 9794

Sondă de imersie/penetrare cu reacție super-rapidă pentru măsurători în gaze și lichide cu vârf subțire, cu masă 
redusă

0614 9794

Sondă de imersie/penetrare robustă fabricată din oțel inoxidabil V4A, rezistentă la apă și în cuptoare, de ex. în 
sectorul alimentar

0600 2593

Sondă pentru metalurgie pentru măsurători în topitură neferoasă, cu vârfuri de măsurare schimbabile 0600 5993
Adaptor pentru conectarea termocuplurilor și sondelor NiCr-Ni nemufate 0600 1693
Sondă ambientală de înaltă precizie, pentru măsurarea temperaturilor aerului şi a gazului, cu senzor simplu 
protejat mecanic

0610 9714

Tuburi Pitot
Tub Pitot, lungime 300 mm, oțel inoxidabil, pentru măsurarea vitezei de curgere 0635 2245
Tub Pitot, lungime 350 mm, oțel inoxidabil, pentru măsurarea vitezei de curgere 0635 2145
Tub Pitot, lungime 500 mm, oțel inoxidabil, pentru măsurarea vitezei de curgere 0635 2045
Tub Pitot, lungime 1000 mm, oțel inoxidabil, pentru măsurarea vitezei de curgere 0635 2345
Tub Pitot din oțel inoxidabil, lungime 360 mm, pentru măsurarea vitezei de curgere și temperaturii 0635 2040
Tub Pitot din oțel inoxidabil, lungime 500 mm, pentru măsurarea vitezei de curgere și temperaturii 0635 2140
Tub Pitot din oțel inoxidabil, lungime 1000 mm, pentru măsurarea vitezei de curgere și temperaturii 0635 2240
Accesorii
Unitate de alimentare de la rețea 230 V 0554 0088
Unitate de alimentare de la rețea 120 V 0554 0077
Baterie reîncărcabilă de 9 V pentru instrumentul de măsurare 0515 0025
Cablu, lungime 1,5 m, pentru conectarea sondei cu capul mufabil la instrumentul de măsurare 0409 1745
Cablu, lungime 1,5 m, pentru conectarea sondei cu capul mufabil la instrumentul de măsurare 0430 0143
Cablu, lungime 5 m, pentru conectarea sondei cu capul mufabil la instrumentul de măsurare, material de 
acoperire PUR

0430 0145

Cablu, lungime 2,5m, pentru sonde de presiune 0638 1741, 0638 1841, 0638 1941, 0638 2041, 0638 2141 0409 0202
Cablu RS232, pentru conexiunea dintre PC și instrument (1,8 m) pentru transferul de date 0409 0178
imprimantă testo cu 1 rolă de hârtie termică și 4 baterii mignion 0554 0545
Încărcător pentru imprimantă (cu 4 baterii standard reîncărcabile) 0554 0110
Rezervă de hârtie termică pentru imprimantă (6 role) 0554 0569
Rezervă de hârtie termică pentru imprimantă (6 role), datele măsurătorilor pot fi lizibile timp de până la 10 ani 0554 0568
Carcasă de protecție TopSafe cu suport magnetic și centură de transport 0516 0446
Suport magnetic pentru carcasă TopSafe 0554 0225
Furtun de racord, silicon, lungime 5 m 0554 0440
Set furtunuri de racord, 2 x 1 m, înfășurat, incl. prindere cu șurub de 1/8” 0554 0441
Conexiune cu eliberare rapidă 0440 0525
Geantă de sistem (plastic) pentru instrument și accesorii, permite depozitarea în siguranță 0516 0526
Geantă de transport (plastic) pentru instrument și accesorii, permite depozitarea în siguranță 0516 0527
Software
ComSoft 3 Professional cu management date, incl. bază de date, evaluare și funcție grafică, analiză date și curbă 
de tendințe

05540830
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Articol Cod produs
Certificate de calibrare pentru temperatură
Certificat de calibrare ISO pentru temperatură, pentru sonde atmosferice/de imersie, puncte de calibrare 
-18 °C, 0 °C, 60 °C

0520 0001

Certificat de calibrare ISO pentru temperatură, instrumente cu sonde atmosferice/de imersie, puncte de 
calibrare 0 °C, 150 °C, 300 °C 

0520 0021

Certificat de calibrare ISO pentru temperatură,instrumente cu sonde de suprafață, puncte de calibrare 60 
°C, 120 °C, 180 °C

0520 0071

Certificat de calibrare DKD pentru temperatură, pentru sonde atmosferice/de imersie, puncte de calibrare 
-20 °C, 0 °C, 60 °C

0520 0211

Certificat de calibrare DKD pentru temperatură, pentru sonde atmosferice/de imersie, puncte de calibrare 
0 °C, 100 °C, 200 °C

0520 0221

Certificat de calibrare DKD pentru temperatură, pentru sonde de suprafață, contact, puncte de calibrare 100 
°C, 200 °C, 300 °C

0520 0271

Certificate de calibrare pentru presiune
Certificat de calibrare ISO pentru presiune, presiune absolută, 5 puncte de măsurare din domeniul de 
măsurare (pentru 0638 1847)

0520 0125

Certificat de calibrare ISO pentru presiune, presiune absolută, 5 puncte de măsurare din domeniul de măsu-
rare 5/10/15/20/25Pa (pentru 0560 5213, 0638 1347)

0520 0405

Certificat de calibrare ISO pentru presiune, presiune diferențială și relativă, 5 puncte de măsurare din dome-
niul de măsurare (pentru 0638 1347, 0638 1741, 0638 1841, 0638 1941, 0638 2041, 0638 2141, 0560 5213)

0520 0005

Certificat de calibrare ISO pentru presiune, presiune diferențială și relativă, 5 puncte de măsurare din 
domeniul de măsurare (pentru 0560 5210, 0560 5211, 0560 5280, 0560 5281, 0638 1447, 0638 1547, 0638 
1647, 0638 1747)

0520 0025

Certificat de calibrare ISO pentru presiune, presiune diferențială și relativă, 5 puncte de măsurare din dome-
niul de măsurare pentru 0560 5281

0520 0035

Certificat de calibrare DKD pentru presiune, presiune diferențială și relativă, 11 puncte de măsurare din 
domeniul de măsurare (<0,1% din valoare la scală totală) pentru 0560 5281

0520 0205

Certificat de calibrare DKD pentru presiune, presiune diferențială și relativă, 6 puncte de măsurare din 
domeniul de măsurare (> 0,6% din valoare la scală totală) (pentru 0638 1347, 0638 1741, 0638 1841, 0638 
1941, 0638 2041, 0638 2141)

0520 0225

Certificat de calibrare DKD pentru presiune, presiune absolută, 11 puncte de măsurare din domeniul de 
măsurare (0,1 - 0,6% din valoarea maximă admisibilă la citire) (pentru 0638 1847)

0520 0212

Certificat de calibrare DKD pentru presiune, presiune diferențială și relativă, 11 puncte de măsurare din 
domeniul de măsurare (0,1 - 0,6% din valoarea maximă admisibilă la citire) (pentru 0560 5210, 0560 5211, 
0560 5280, 0560 5281,0638 1447, 0638 1547, 0638 1647, 0638 1747)

0520 0215

Certificate de calibrare ISO pentru sondă scalabilă 0520 1000
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