
Het perfecte arbeidsklimaat

Professionele meetapparatuur  

voor de analyse van de werkplek



testo 400

Voordelen van een professionele meettechniek:

• Subjectieve inschattingen worden objectief   

 beoordeeld

• Er is een perfect bewijs voor een correcte werking   

 van de klimaatinstallatie

• Metingen kunnen gedocumenteerd en    

 geanalyseerd worden

• Bij gebruik van hoogwaardige meettechniek   

 voelt de betreffende medewerker zich ook ernstig   

 genomen

Ruim 1,8 miljoen Belgen hebben een arbeidsplaats in 

een kantoor. Velen daarvan zijn niet tevreden met het 

klimaat op hun bureau. Sommige mensen hebben te koud, 

andere hebben vaak te warm. Er zijn dus vaak klachten 

over de thermische behaaglijkheid en de kwaliteit van de 

omgevingslucht.

Klimaattechnici staan dan ook vaak voor de uitdaging om 

dergelijke klachten op een objectieve manier te onderzoeken 

en indien nodig te verhelpen. Deze klachten moeten ernstig 

genomen worden aangezien de productiviteit van de 

medewerker in rechtstreeks verband staat met de thermische 

omgeving.  

Behaaglijkheidsmetingen op de werkplek

Voor alle metingen rond arbeidsklimaat heeft Testo de meetoplossing

De ideale comfort condities

Luchtsnelheid
0,13 - 0,22 m/s

Luchtdruk
890 - 1030 hPa

Luchtkwaliteit
350 - 1.500 ppm CO2

Licht
100 - 3.000 lux

Geluid
30 - 70 dB/A

Vochtigheid
35 - 65 %RV

Temperatuur
18 - 22 °C



SmartTouch

testo 400

De professionele klimaatmeter voor alle klimaatmetingen

Met de testo 400, de VAC-professional, kunt u nu 

ventilatie- en airconditioningsystemen van kantoren, 

woningen en industriële gebouwen, bijregelen volgens de 

standaardnormen, zodat ze efficiënt functioneren. In een 

handomdraai registreert u alle relevante klimaatparameters 

voor een optimaal comfort.!

testo 400 is de ideale partner van experten, technische 

diensten en klimaattechniekers bij alle meetopdrachten. Met 

het meetapparaat en de voelers kunnen volgende parameters 

gemeten worden: luchtsnelheid, temperatuur, vochtigheid, 

druk, lichtsterkte, stralingswarmte, turbulentiegraad en CO2 

met slechts één apparaat!

Intelligent kalibratieconcept
De digitale voelers met een intern geheugen 
melden wanneer een volgende kalibratie vereist 
is.

Geïntegreerde meetprogramma’s
Begeleiden u stap voor stap door de 
verschillende meetopdrachten

Groot gamma voelers
Door een breed gamma aan voelers kan de 
testo 400 gebruikt worden voor verschillende 
toepassingen

Uitgebreid klantenbeheer
In het meettoestel heeft u een uitgebreid 
klantenbeheer met vele mogelijkheden

Conform EN-normen
Alle meetprogramma’s voldoen aan de 
internationale EN-normen

Praktische bediening
De moderne gebruikersinterface is 
overzichtelijk en eenvoudig in gebruik

Software „DataControl“
Met deze software wordt de analyse van 
de meetgegevens eenvoudiger. Van de 
verschillende metingen kunnen rapporten 
gemaakt worden.
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Het gevoel  van thermisch comfort  op 

de arbeidsplaats is  afhankel i jk  van 6 

belangri jke factoren: de luchttemperatuur, 

de luchtvochtigheid, de warmtestraling, de 

tocht, de warmteproductie (metabolisme in 

functie van de fysieke arbeid) en de kledij. Met  

behulp van een PMV-PPD meting kunnen deze  

factoren op een objectieve manier beoordeeld  

worden. De PMV- PPD-meting berekent de 

behaaglijkheid (PMV = Predicted Mean Vote) en de 

relatieve onbehaaglijkheid (PPD = Predicted Percentage  

Dissatisfied).

PMV/PPD meting (volgens IS0 7730)

Set voor de PMV/PPD meting met de testo 400 Bestelnr. EUR

testo 400, universele klimaatmeter incl. software testo DataControl, 
aansluitslang, netadapter met USB-kabel en kalibratieprotocol

0560 0401 1.037,90

Turbulentiegraad-sonde, met kabel
0628 0152 800,00

CO2-sonde met kabel, incl. temperatuur- en vochtsensor 0632 1552 441,00

Zwarte Bol-sonde voor meting van de stralingstemperatuur, meetbereik 
0..+120°C, diameter 150 mm

0602 0743 451,00

Meetstatief voor behaaglijkheidsmetingen met normconforme positionering 
van de sondes (incl. tas)

0554 1591 350,00

Transportkoffer voor behaaglijkheidsmeting (520 x 410 x 210 mm) 0516 2400 240,00

Setprijs 3.319,90

PMV (Predicted Mean Vote)

PMV (Predicted Mean Vote) is een

index die de behaaglijkheid van

een groep mensen voorspelt op

een thermische schaal van 7 punten.

Ideaal is de score 0 of neutraal.

Er is dan een thermisch

evenwicht van het menselijk lichaam.

Omdat een neutrale omgeving

niet constant mogelijk is,

wordt gestreefd naar +0,5 en -0,5.

PPD (Predicted Percentage Dissatisfied)

PPD (Predicted Percentage Dissatisfied) is een index die het

percentage van ontevreden mensen voorspelt die een gevoel

van onbehaaglijkheid ervaren. Hierbij wordt rekening 

gehouden dat minstens 5% van deze mensen altijd 

ontevreden zullen zijn omwille van de subjectieve thermische 

gevoeligheid. Een acceptabel comfortniveau is waarbij minder 

dan 10% van de mensen een thermische onbehagen ervaart 

(PMV +0,5 tot -0,5).

+3 Heel warm

+2 Warm

+1 Beetje warm

0 Neutraal

-1 Beetje koud

-2 Koud

-3 Heel koud



Tocht is de voornaamste oorzaak voor klachten i.v.m. 

het binnenklimaat. Niet zozeer de luchtstroom maar de 

ongewenste – plaatselijke – afkoeling van het lichaam 

wordt vaak als onbehaaglijk ervaren. Het wamteverlies 

van de huid, veroorzaakt door tocht, is afhankelijk van 

de luchtsnelheid maar ook van de turbulentie en de 

luchttemperatuur. Met de turbulentiesonde en de testo 

400, is het mogelijk om het comfortgevoel objectief 

kunnen bepalen.

Turbulentiegraadmeting (volgens EN 13779)

Set voor de turbulentiegraadmeting met de testo 400 Bestelnr. EUR

testo 400, universele klimaatmeter incl. software testo DataControl, 
aansluitslang, netadapter met USB-kabel en kalibratieprotocol

0560 0401 1.037,90

Turbulentiegraad-sonde, met kabel
0628 0152 800,00

Meetstatief voor behaaglijkheidsmetingen met normconforme positionering 
van de sondes (incl. tas)

0554 1591 350,00

Transportkoffer voor behaaglijkheidsmeting (520 x 410 x 210 mm) 0516 2400 240,00

Setprijs 2.427,90

Grafiek turbulentiegraad

De interpretatie van de turbulentiegraadmeting gebeurt met 

behulp van de bijgaande grafiek. Bv. bij een gemiddelde  

temperatuur van 24,4 °C en een turbulentie van 10 %, mag de 

gemiddelde luchtsnelheid niet hoger liggen dan 0,27 m/s.

Tochtindex (trekfrequentie)

Tochtindex betekent zoveel als het voorspelde

percentage van ontevreden mensen door tocht. Volgens  

DIN EN 13779 is een tochtindex van maximum 15%  

toegelaten (bij een gemiddelde luchtsnelheid van 0,2 m/s).  

De tochtindex wordt eveneens berekend met behulp  

van de testo 400.

G
em

id
de

ld
e 

lu
ch

ts
ne

lh
ei

d 
in

 m
/s

Luchttemperatuur in °C



testo 400

a
b
c

a b

c

Bij de beoordeling van het klimaat op arbeidsplaat-

sen spelen temperatuur en de vochtigheid een  

belangrijke rol. Zo wordt een droge warmte doorgaans 

beter verdragen dan een vochtige warmte. Het meten 

van de maximumtemperaturen moet gebeuren met de  

WBGT-index (Wet Bulb Globe Temperature). Deze 

index wordt berekend overeenkomstig DIN 33403 

en ISO 7243.  Met de testo 400 kan zowel een  

momentopname alsook een langdurige meting van de  

WBGT-index geregistreerd worden.

WBGT-meting (volgens IS0 7243/DIN 33403)

Set voor de WBGT-meting met de testo 400 Bestelnr. EUR

testo 400, universele klimaatmeter incl. software testo DataControl, 
aansluitslang, netadapter met USB-kabel en kalibratieprotocol

0560 0401 1.037,90

WBGT set incl. omgevingstemperatuurvoeler (Pt100), natte temperatuurvoeler 
(Pt100), zwarte bol thermometer, statief en koffer voor testo 400, voor 
het meten en evalueren van de thermische omgevingsfactoren bij warme 
condities, in overeenstemming met ISO 7243 / DIN 33403-3

0618 7220 2.200,00

Setprijs 3.237,90

Fysieke werkbelasting

Volgens het Koninklijk besluit van 4 juni 2012 betreffende de

thermische omgevingsfactoren zijn de actiewaarden voor de

blootstelling aan warmte in functie van de fysieke werkbelasting. 

De waarde van de WBGT-index mag niet hoger zijn dan:

Correcte WBGT-meting

Indien de ruimte rond de werkende persoon niet homogeen is,

dient de WBGT-index op 3 punten te worden bepaald (ter

hoogte van het hoofd, de buik en de enkels). Nadien wordt

een gemiddelde gemaakt waarbij de buikhoogte dubbel wordt

gerekend. Indien de omgeving homogeen is, volstaat één  

enkele WBGT-meting (ter hoogte van de buik).

Voor het berekenen van de WBGT-index moeten 3  

verschillende temperaturen gemeten worden:

• de stralingstemperatuur tg

• de omgevingstemperatuur ta (droge natuurlijke temperatuur)

• de vochttemperatuur twb (natte natuurlijke temperatuur)

Blootstelling  
aan warmte

Blootstelling  
aan koude

Fysieke belasting WBGT-index Luchttemperatuur

Zeer licht werk  < 29 > 18 °C

Licht werk < 29 > 16 °C

Halfzwaar werk < 26 < 14 °C

Zwaar werk < 22 > 12 °C

Zeer zwaar werk < 18 > 10 °C

WBGT-sondes afzonderlijk Bestelnr. EUR

Temperatuursonde (Pt100) voor het meten van de omgevingstemperatuur Ta 0618 0070 550,00

Temperatuursonde (Pt100) voor het meten van de natte temperatuur Tnw 0618 0075 750,00

Zwarte Bol-sonde voor meting van de stralingstemperatuur, meetbereik 
0..+120°C, diameter 150 mm

0602 0743 451,00

WBGT-sondes afzonderlijk Bestelnr. EUR

Temperatuursonde (Pt100) voor het meten van de omgevingstemperatuur Ta 0618 0070 550,00

Temperatuursonde (Pt100) voor het meten van de natte temperatuur Tnw 0618 0075 750,00

Zwarte Bol-sonde voor meting van de stralingstemperatuur, meetbereik 
0..+120°C, diameter 150 mm

0602 0743 451,00
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Matrixmeting (volgens EN 12599) 

Voorbeeldset voor de RLT-meting met de testo 400 Bestelnr. EUR

testo 400, universele klimaatmeter incl. transportkoffer, software testo 
DataControl, aansluitslang, netadapter met USB-kabel en kalibratieprotocol

0560 0400 1.178,00

Pitotbuis, voor luchtsnelheden van het rookgas, edelstaal, ø 7 mm, L. 500 
mm, max. werkingstemp. 350 °C

0635 2045 142,00

Vleugelrad-sonde (Ø 16 mm) met Bluetooth, incl. temperatuursensor
0635 9571 694,00

Hittedraad-sonde, met kabel, incl. temperatuursensor
0635 1032 210,00

De RLT-meting (Raumlufttechnische meting) of 

matrixmeting volgens EN 12599 wordt toegepast voor 

de test- en meetprocedure van klimaatinstallaties in 

gebouwen. Tijdens een RLT-meting kan dankzij de 

schaalverdeling op de telescoop, de insteekdiepte 

eenvoudig afgelezen worden. Deze diepte wordt 

door het toestel aangegeven. Het aantal meetpunten 

is afhankelijk van de regelmatigheid van het 

stromingsprofiel. Bij de uitvoering van deze metingen 

wordt u door de testo 400 begeleid bij elk meetpunt.

2 methodes

Voor de functionele metingen wordt hiervoor de  

triviaalmethode (rechthoekig kanaal) of de zwaartelijnmethode 

(rond kanaal, zie foto) gebruikt. Dit betekent dat op 

verschillende plaatsen in het kanaal een meting wordt  

uitgevoerd.

Rapportering met “DataControl” software

De testo 400 biedt u 

een volledige 

rapportering van  

deze metingen.  

De “DataControl”  

software zorgt voor 

een volledig  

meetprotocol volgens  

EN 12599.
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CO2-meting

Set voor de CO2-meting met de testo 400 Bestelnr. EUR

testo 400, universele klimaatmeter incl. transportkoffer, software testo 
DataControl, aansluitslang, netadapter met USB-kabel en kalibratieprotocol

0560 0400 1.178,00

IAQ-sonde voor het meten van Indoor Air Quality, CO2, vochtigheid, 
temperatuur en absolute druk incl. tafelstatief

0632 1552 441,00

Setprijs 1.619,00

Een goed binnenklimaat wordt sinds enkele jaren als 

een belangrijke factor voor onze gezondheid gezien. 

Wanneer meerdere personen zich in een ruimte  

bevinden kan een gebrek aan “frisse” lucht ontstaan. 

Dit veroorzaakt een gevoel van onbehaaglijkheid, 

het concentratievermogen vermindert, er treedt  

vermoeidheid op en het prestatievermogen daalt. 

Deze verschijnselen worden omschreven als “Sick 

Building Syndrome”. De CO2-concentratie is de 

belangrijkste indicator voor een “goede” indoor air 

quality of binnenklimaat.

CO2-waarden

Volgens het Koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk inzake de 

binnenluchtkwaliteit in werklokalen dient de werkgever de nodige technische en/of organisatorische maatregelen te 

nemen om ervoor te zorgen dat de CO2-concentratie in de werklokalen gewoonlijk lager is dan 900 ppm of dat een mini-

mum ventilatiedebiet van 40 m3/u per aanwezige persoon wordt gerespecteerd. 

In afwijking hiervan mag de CO2-concentratie in de werklokalen maximum 1200 ppm bedragen (of dat er een minimum 

ventilatiedebiet van 25 m3/u per aanwezige persoon wordt gerespecteerd), op voorwaarde dat de volgende voorwaarden 

vervuld zijn : 1° de werkgever kan op basis van de resultaten van de risicoanalyse aantonen dat de werknemers een ge-

lijkwaardig of beter beschermingsniveau genieten wat de binnenluchtkwaliteit betreft, doordat de verontreinigingsbronnen 

bedoeld in § 2, 2° tot 4° werden uitgeschakeld of aanzienlijk werden verminderd, bijvoorbeeld door het gebruik van emissie-

arme materialen; 2° de werkgever heeft hierover voorafgaand het advies gevraagd van de bevoegde preventieadviseur en 

van het comité. De CO2-concentratie in de werklokalen wordt beschouwd als gewoonlijk lager dan 900 ppm of 1200 ppm 

respectievelijk, wanneer de CO2-concentratie onder deze waarde blijft gedurende 95 % van de gebruikstijd, berekend over 

maximaal 8 uur, en uitgaande van een buitenconcentratie van 400 ppm. Als metingen aantonen dat de buitenconcentratie 

400 ppm overstijgt, kan rekening worden gehouden met het verschil tussen 400 ppm en de werkelijke buitenconcentratie.



Het flexibele sondeportfolio 

De sondes dekken alle klimaat- en ventilatietoepassingen af en kunnen geheel vrij met de testo 400 (of testo 440) worden gebruikt. Alle handgrepen en 

sondes zijn onderling compatibel, waardoor u uw assortiment aan sondes indien nodig eenvoudig kunt uitbreiden. Bijzonder handig: de digitale sondes 

kunnen onafhankelijk van het meetinstrument gekalibreerd worden. Op die manier kunt u het meetinstrument blijven gebruiken en met andere sondes verder 

werken. 

Universeel toepasbare sondes

Smart Probes Smart Work 

Tot 4 Smart Probes kunnen gelijktijdig met de testo 400 worden verbonden via 

Bluetooth Bovendien kunnen de Smart Probes eveneens met uw Smart Phone 

verbonden worden.

Temperatuursondes
Thermo-element en NTC 

Testo 400 zorgt voor nog meer compatibiliteit met het bestaand 

gamma van temperatuursondes. Zo kunnen ook alle thermo-

element voeler met miniatuurstekker ook gebruikt worden met 

testo 400.
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Technische gegevens testo 400
Verschildruk( geïntegreerd)

Meetbereik -100 … +200 hPa

Nauwkeurigheid (±1 
digit)

±(0,3 Pa + 1 % v. mw.) (0 … 25 hPa) 
±(0,1 hPa + 1,5 % v. mw.) (25,001 … 200 hPa)

Resolutie 0,001 hPa

Absolute druk (geïntegreerd)

Meetbereik -700 … +1100 hPa

Nauwkeurigheid (±1 
digit)

±3 hPa

Resolutie 0,1 hPa

Temperatuur NTC (met bijpassende voeler)

Meetbereik -40 … +150 °C

Nauwkeurigheid (±1 
digit)

±0,2 °C (-25 … 74,9 °C) 
±0,4 °C (-40 … -25,1 °C) 
±0,4 °C (+75 … +99,9 °C) 

±0,5 % v. mw. (overig meetbereik)

Resolutie 0,1 °C

Temperatuur TE type K (met bijpassende voeler)

Meetbereik -200 … +1370 °C

Nauwkeurigheid (±1 
digit)

±(0,3 °C + 0,1 % v. mw.)

Resolutie 0,1 °C

Algemene technische gegevens

Voeleraansluitingen 4x Bluetooth®, 2x TUC*, 2x TE type K

Interfaces Bluetooth®, WiFi, USB

Bedrijfstemperatuur -5 … +45 °C

Opslagtemperatuur -20 … +60 °C

Voeding Oplaadbare li-ion accu (5550 mAh)

Levensduur ca. 10 h ononderbroken bedrijf

Display 5,0 inch HD, touch display resolutie 1280 
x 720 px

Camera Hoofdcamera: 8,0 MP 
Frontcamera: 5,0 MP

Geheugen 2 GB (ca. 1.000.000 meetwaarden)

Beschermklasse IP40

Afmetingen 210 x 95 x 39 mm

Gewicht 510 g

*TUC-aansluiting (Testo Universal Connector): voor het aansluiten van digitale 
sondes en NTC-voelers met kabel.

IAQ datalogger
IAQ datalogger voor duurmetingen 
met de testo 400
incl. netadapter met USB-kabel en 
kalibratieprotocol.

Bestelnr. 0577 0400
€ 835,00

IAQ datalogger voor duurmetingen

Algemene technische gegevens

Voeleraansluitingen 4x TUC*, 2x TE type K

Interface USB

Bedrijfstemperatuur -5 … +45 °C

Opslagtemperatuur -20 … +60 °C

Voeding Externe stroomtoevoer via netadapter

Geheugen 1,5 MB = 360.000 meetwaarden

Beschermklasse IP 20

Afmetingen 136 x 89 x 39 mm

Gewicht 162 g

*TUC-aansluiting (Testo Universal Connector): voor het aansluiten 
van digitale sondes en NTC-voelers met kabel.

De IAQ datalogger is een zelfstandige meeteenheid voor duurmetingen met de testo 400. De universele klimaatmeter dient om 

meetinterval en -duur te programmeren. Tijdens het meten werkt de IAQ datalogger onafhankelijk van het meetinstrument. De testo 

400 kan in de tussentijd op andere locaties voor metingen worden gebruikt. Na afsluiten van de IAQ-meting kunt u met de testo 

400 alle opgeslagen waarden uitlezen, analyseren en documenteren. 



Beheer van de meetgegevens

Met de testo 400 kunt u nu alle stappen uitvoeren die tot nu toe alleen met software en pc mogelijk waren – direct ter 

plaatse met maar één meetinstrument! 

Klanten en meetpunten altijd bij u
Klanten en meetpunten kunt u direct in het instrument aanmaken, 
beheren en bij periodieke metingen meteen weer gebruiken.

Digitale opslag
Alle metingen worden veilig opgeslagen in het 1,2 GB-geheugen van 
het instrument. Via de intelligente zoekfunctie hebt u alles snel weer bij 
de hand.

Weg met het papiergedoe
Professionele rapporten met alle relevante gegevens, foto’s en 
commentaren kunt u direct op locatie opstellen en ook meteen via 
WiFi/bluetooth versturen.

De app voor uw pc
De meetgegevensmanagement- en analyse-software testo DataControl 
voor zeer uitvoerige analyse en rapportage op kantoor is in de levering 
inbegrepen.



Testo SA
Industrielaan 19

1740 Ternat
Tél. 02/582 03 61
Fax 02/582 62 13

info@testo.be

www.testo.be
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Meer precisie en zekerheid  
met de testo 400.

Kalibratie en testmiddelmanagement van Testo Industrial Services 

Met onze servicedochter Testo Industrial Services GmbH bieden we u ook op het gebied van kalibratie en 

testmiddelmanagement een bekwame partner. Testo Industrial Services beschikt over 200 geaccrediteerde 

kalibratiemethoden en is daarmee een van de toonaangevende aanbieders voor meettechnische dienstverlening. Een 

team dat bestaat uit gekwalificeerde, gemotiveerde en servicegerichte medewerkers zorgt voor een hoog kwaliteitsniveau, 

waarmee altijd wordt voldaan aan normen, richtlijnen en certificaties. De regelmatige kalibratie van uw meetinstrumenten 

levert u betrouwbare meetresultaten voor de kwaliteitsborging.

Elektronica Langeter-
mijn-meettech-

niek

AkoestiekThermodynamica DebietMechanica Analyse

•  Alles uit één hand: 

nieuw instrument en kalibratie direct van Testo

•  Breed serviceportfolio: 

meer dan 200 kalibratiemethoden volgens ISO & DAkkS

•  Integraal testmiddelmanagement: 

van de organisatie tot de afhaal- en brengdienst tot aan 

de kalibratie

•  Onafhankelijk van de fabrikant: 

kalibratie van meetinstrumenten van alle fabrikanten

Unieke kalibratieservice

Onze aanbeveling

Overal waar meetinstrumenten relevant zijn voor de kwaliteit is een regelmatige kalibratie van deze meetinstrumenten 

noodzakelijk. De digitale sondes kunnen onafhankelijk van het meetinstrument gekalibreerd worden. Op die manier kunt 

u de universele klimaatmeter testo 400 blijven gebruiken en met andere sondes verder werken.


