
A Fekete-erdei, Villingen-Schwenningenben található FTS 

Precíziós Főiskolát 1900-ban alapították „Royal Württemberg 

Precíziós Mérnöki, Elektromechanikai és Óragyártási 

Főiskolaként”. Az 1960-as években a főiskolát kibővítették 

további tanfolyamokkal, és ide tartozott a Műszaki Gimnázium is.

www.testo.hu

Ma az összes tantárgyból összesen 600 hallgató iratkozik be, 

közülük 200 a Műszaki Gimnáziumba. Az iskolakomplexum 

4 épületet foglal magában: a legidősebb 100 évnél idősebb, 

közülük kettő a 60-as évekig nyúlik vissza, a legújabb pedig 

2008-ban épült.

Megnövekedett CO₂ koncentráció  
kimutatása az osztálytermekben   
testo 160 IAQ WiFi-s adatgyűjtő 
használatával.

Testo
Alkalmazási példa



A kihívás:

Különösen az FTS Precíziós Technológiai Főiskola régebbi 

épületei rosszul szigeteltek (homokkőből készült épületek). 

Továbbá páratlan hibás ablakkal is rendelkeznek, ami 

lehetetlenné teszi az osztálytermek rendszeres szellőzését. 

A Műszaki Gimnázium legrégebbi - több mint 100 éves - 

épületében 16 tanterem található. Bizonyos órákon akár 30 diák 

és a tanár tartózkodhat egy osztályteremben. Különösen akkor, 

ha nagyobb tanulócsoportok vannak az osztályteremben, ez 

rendszeresen CO₂ koncentráció gyors növekedését eredményezi 

a beltéri levegőben. 

Mr. Fehrenbacher, a Műszaki Gimnázium tanszékvezetője szerint 

a CO₂ szintek már csak egy 30 perces óra után is az egekben 

vannak. 

A testo 160 IAQ WiFi-s adatgyűjtő alkalmazásával végzett 

több hónapos mérési szakasz után nyilvánvalóvá vált, hogy a 

Co₂s₂ szint az osztályban néhány napon akár 4000 ppm fölé is 

emelkedett.

A megoldás:

Mióta a testo 160 IAQ WiFi-s adatgyűjtőt az FTS Precíziós 

Technológiai Főiskolán is alkalmazzák, garantálni lehet a 

gyors reagálást (pl. szellőztetéssel) a túl magas CO₂ szintre az 

osztályteremben. Határérték-megsértések esetén a Saveris 2 

Felhő rendszere automatikusan SMS-ben és/vagy e-mailben 

indít riasztást. Az adatgyűjtő LED-es közlekedési lámpa funkciója 

megkönnyíti a CO₂ határértékek megsértésének felhasználóbarát 

bemutatását is.

„Amióta a testo 160 IAQ adatgyűjtő és a testo Saveris 2 Felhő 

megmutatta a megemelkedett CO₂ koncentrációt, új szintű 

tudatosság lépett fel az osztályteremben. 45 percenként 

próbálok aktívan szellőztetni. Ugyanakkor tudatosítom 

kollégáimban is , hogy vigyázniuk kell a rossz levegőminőséggel 

az osztályteremben, és rendszeresen ki kell nyitniuk az 

ablakokat. Egyelőre nincs terv az iskolán belüli cselekvésre, 

de az első szinergiahatások már most is láthatók "- mondta 

Mr. Fehrenbacher. Gyakran a karbantartás és sok más éves 

költségvetése szűkös, és fontossági sorrendre van szükség 

annak megállapítása érdekében, hogy melyik javításra kerül sor 

először.

Az épület egyes hibáinak (pl. betört ablakok) orvoslásának 

sürgősségét jobban bizonyítani lehet az iskola igazgatóságának 

a felhőben lévő adatainak értékelésével - tette hozzá Mr. 

Fehrenbacher. 

A testo 160 IAQ WiFi-s adatgyűjtő másik előnye a rendszer 

rugalmassága. Az iskola épületében lévő több hozzáférési ponton 

keresztül az adatgyűjtő gyorsan felszerelhető a falra bármely 

osztályteremben, és onnan figyelheti a helyiség levegőjét.

A ciklikus növekedés kimutatása CO₂ koncentrációban. A testo 160 IAQ WiFi-s adatgyűjtők használat közben.

Alkalmazási példa:  Megnövekedett CO₂ koncentráció kimutatása az osztálytermekben
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Marc Fehrenbacher

Tanszékvezető 

Műszaki Gimnázium

www.testo.hu


