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1 Over dit document

1 Over dit document
•

De gebruiksaanwijzing is bestanddeel van het instrument.

•

Houd deze documentatie altijd binnen handbereik, zodat u indien nodig snel
zaken kunt opzoeken.

•

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en zorg dat u met het
product vertrouwd bent, voordat u het gaat gebruiken.

•

Geef deze gebruiksaanwijzing altijd door aan latere gebruikers van het
product.

•

Besteed bijzondere aandacht aan de veiligheidsinstructies en
waarschuwingen om letsel en materiële schade te vermijden.
Meer informatie over uw universele klimaatmeter testo 400 vindt u ook
in de online-gebruiksaanwijzing op de Testo homepage www.testo.com
onder de download die bij het product hoort.

2 Veiligheid en verwijdering

Neem het document Testo informatie in acht (zit bij het product).

3 Productspecifieke
veiligheidsinstructies
GEVAAR
Geïntegreerde magneet
Levensgevaar voor dragers van pacemakers!
- Bewaar een minimale afstand van 20 cm tussen uw pacemaker en het
meetinstrument.
OPGELET
Geïntegreerde magneet
Beschadiging van andere apparatuur!
- Bewaar een veiligheidsafstand tot andere apparatuur die door
magnetisme beschadigd kan worden (bijv. beeldschermen, computers,
creditcards, geheugenkaarten…).
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4 Gegevensbescherming

4 Gegevensbescherming

Het meetinstrument testo 400 maakt de invoer en opslag van
persoonsgebonden gegevens zoals naam, firma, klantnummer, adres,
telefoonnummer, e-mailadres en homepage mogelijk.
We willen er hier op wijzen dat u de aangeboden functies voor eigen
verantwoordelijkheid benut. Dit geldt met name voor het gebruik van de
interactieve functies (bijv. klantgegevens opslaan of meetwaarden delen). U
bent verantwoordelijk voor het naleven van de in uw land geldige verordeningen
en wetten inzake gegevensbescherming. Daarom is het uw taak, te zorgen voor
de rechtmatigheid van de door u te verantwoorden verwerking van
persoonsgebonden gegevens.
De met het meetinstrument verzamelde persoonsgebonden gegevens worden
nooit geautomatiseerd doorgestuurd naar de Testo SE & Co. KGaA.

5 Gebruik

De testo 400 is een meetinstrument voor het meten van klimaatrelevante
parameters. De testo 400 is met name geschikt voor behaaglijkheidsmetingen
ter beoordeling van werkplaatsen en voor stromingsmetingen in en aan
luchtbehandelingssystemen.
Hij mag alleen door gekwalificeerd personeel worden ingezet. Het
product mag niet worden ingezet in explosieve omgevingen!

6 Kalibratie
De voelers en de handgreep worden standaard geleverd met een
kalibratiecertificaat van de fabriek.
Bij veel toepassingen is opnieuw kalibreren van de voelers met de
handgreep en van de testo 400 in een interval van 12 maanden aan te
bevelen.
Dit kan worden uitgevoerd door Testo Industrial Services (TIS) of
andere gecertificeerde dienstverleners.
Neem contact op met Testo voor nadere informatie.
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7 Productbeschrijving

7 Productbeschrijving
7.1

Aanzicht voorkant

1 Knop Aan/Uit en Stand-by
3 Frontcamera

2 Interface / touchscreen (zie
hoofdstuk 9.1)
4 Aansluitingen voor voelers (zie
hoofdstuk 7.3)
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7 Productbeschrijving

7.2

Aanzicht achterkant

1 Camera

2 Aansluitingen verschildrukmeting
(+/- indicatie)
4 Fixering voor draagriem

3 Magneten
5 USB-interface / aansluiting
lichtnetadapter

VOORZICHTIG
De drukslang kan van de aansluiting afspringen.
Verwondingsgevaar!
- Op correcte verbinding letten.

7.3

Voeleraansluitingen

1 Aansluiting thermokoppelvoeler
type K (T1 en T2)
6

2 Aansluiting voeler met
TUC-stekker (A en B)

8 Inbedrijfstelling

8 Inbedrijfstelling
8.1

Lichtnetadapter / accu

Het meetinstrument wordt geleverd met een accu.
Vóór de inzet van het meetinstrument de accu volledig laden.
De USB-kabel van de lichtnetadapter wordt opzij in de USB-aansluiting
gestoken.
Als de lichtnetadapter is ingestoken, wordt het meetinstrument
automatisch gevoed via de lichtnetadapter.
Accu alleen laden bij een omgevingstemperatuur van 0 … 45 °C.

8.2

testo 400 in- en uitschakelen

Werkelijke
toestand

Handeling

Functie

Instrument uit

Toets lang indrukken (> 3
sec)

Instrument wordt ingeschakeld

Bij de eerste keer starten van het meetinstrument leidt de configuratieassistent u stap voor stap door de volgende instellingsparameters:
- Taal
- Land
- Eenheden
- WLAN
- Datum en tijd
- Eigen bedrijfsgegevens
- E-mail account
Na de configuratie-assistent kan een tutorial worden gestart. De tutorial
laat de algemene bediening en de belangrijkste functies van het
meetinstrument zien aan de hand van voorbeelden.
Instrument
aan

Toets kort indrukken (< 1
sec)

Instrument wordt in stand-by
gezet. Door opnieuw drukken
wordt het instrument weer
geactiveerd.
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8 Inbedrijfstelling

Werkelijke
toestand

Handeling

Functie

Instrument
aan

Toets lang indrukken (> 1
sec)

Selectie: met [OK] wordt het
instrument uitgeschakeld of met
[Annuleren] het uitschakelen
van het instrument afgebroken.

De tutorial kan op elk moment in het hoofdmenu onder Hulp en
informatie opnieuw worden uitgevoerd.
Niet opgeslagen meetwaarden gaan bij uitschakelen van het
meetinstrument verloren.

8.3

1

8

Display – bedieningsveld

2

Hoofdmenu openen
Indicatie van de meetduur

3

Indicatie berekende meetresultaten

4

Meetwaarde per voeler

5

Controlebalk met verschillende functietoetsen

6

Instrument-statusbalk

7

Configuratie

9 Product gebruiken
8

Meetwaarde-weergave bewerken

Andere symbolen op de interface (zonder nummering)
Eén niveau terug
Aanzicht verlaten
Rapport delen
Zoeken
Favoriet
Verwijderen
Meer informatie
Rapport tonen
Meervoudige selectie

9 Product gebruiken
9.1

Overzicht hoofdmenu ( )

Menu

Beschrijving

Meting
(Measuring)
Klant
(Customer)

Lijst met verschillende, voor de
applicatie specifieke menu's
Informatie over klant en installatie
aanmaken, bewerken, wissen.

9

9 Product gebruiken

Menu

Beschrijving

Geheugen
(Memory)

Uitgevoerde metingen oproepen,
bewerken, versturen, exporteren
(verschillende formaten mogelijk) en
wissen.
Overzicht van de geïntegreerde
sensoren en de verbonden voelers.
- Justering via invoer van
kalibratie-informatie
- Demping
- Serienummer
- Firmware versie
- Batterijstand (Bluetooth® voeler)
Instrument instellingen
- Regionale instellingen
- WLAN & e-mail
- Meetinstellingen
- Gegevens van de onderneming
- Zaklamp
- Display instellingen
- Fabrieksinstellingen weer tot
stand brengen
Hulp
- Instrument-informatie
(serienummer, app versie, firmware
versie, update informatie)
- Tutorial
- Gebruiksaanwijzing
- Disclaimer
Extra applicaties
- Camera
- Klok
- E-mail
- Galerie
- Browser
- Kalender
- Rekenmachine
- QuickSupport
- Bestandmanager

Sensoren
(Sensors)

Instellingen
(Settings)

Hulp en informatie
(Help & Information)

Overige toepassingen
(Additional Apps)
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9 Product gebruiken

9.2

Overzicht meettypen ( )

Meettypen (Measuring)
Standaard menu (Basic view)
Debiet – kanaal (Volume Flow - Duct)
Debiet – kanaal (EN 12599) (Duct traverse EN 12599)
Debiet – kanaal (ASHRAE 111) (Duct traverse ASHRAE 111)
Debiet – uitlaat (Volume Flow - Outlet)
Debiet – trechter (Volume Flow - Funnel)
Debiet – pitotbuis (Volume Flow – Pitot tube)
Debiet – k-factor (Volume Flow – k-factor)
Behaaglijkheid – PMV/PPD (EN 7730 / ASHRAE 55) (Comfort – PMV/PPD
(EN 7730 / ASHRAE 55))
Onbehaaglijkheid – DR-index (Discomfort – Draft Rate)
Verschiltemperatuur (ΔT) (Differential temperature (ΔT))
Verschildruk (ΔP) (Differential pressure (ΔP))
Wet Bulb Globe Temperature (WBGT)
Koude – (AC + Refrigeration)
Doel-oververhitting – (Target superheat)
Koel-/ verwarmingsvermogen – (Cooling and heating output)
Compressortest (T3) – (Compressor Test (T3))
Dichtheidstest – (Tightness Test)
Normale Effectieve Temperatuur – (Normal Effective Temperature (NET))
Meer informatie over de verschillende meettypen vindt u ook in de
online-gebruiksaanwijzing op de Testo homepage www.testo.com
onder de download die bij het product hoort.
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9 Product gebruiken

9.3

Overzicht meetwaarde-weergave
bewerken ( )

Menu

Beschrijving

Weergave bewerken
(Edit view)

Voor elke verbonden voeler kan de
weergave worden bewerkt. De
beschikbare meetparameters kunnen
worden in- en uitgeschakeld en de
eenheid voor elke parameter kan
worden aangepast. Deze
veranderingen worden opgeslagen
voor de volgende meting.
Nadat de testo 400 werd voorbereid
voor een verschildrukmeting, dient de
sensor ten opzichte van de
omgevingslucht op nul te worden
gezet.
Als de testo 805i is verbonden,
verschijnt hier de selectie van de
emissiegraad. Deze kan al naargelang
het meetoppervlak individueel worden
ingesteld.

Druksensor nullen
(Zero pressure sensor)

Emissiegraad instellen
(Adjusting Degree of Emission)
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9 Product gebruiken

9.4

In 5 stappen naar de meetwaarden
1 Instrument inschakelen: toets > 1 sec.
indrukken.

2 Sonde per kabel of Bluetooth®
verbinden.

3 Sonde in de applicatie plaatsen.

4 Meting starten en meetwaarden
aflezen.

13

10 Software
5 Meetwaarden opslaan en versturen

Meer informatie over uw universele klimaatmeter testo 400 vindt u ook
in de online-gebruiksaanwijzing op de Testo homepage www.testo.com
onder de download die bij het product hoort.

10 Software

De testo 400 beschikt over een USB-interface waarmee het meetinstrument op
een pc kan worden aangesloten.
Voor het werken met de software is kennis in de omgang met
Windows® besturingssystemen nodig.

10.1 Doel van de toepassing

De meetgegevens-management- en analyse-software testo DataControl voegt
vele handige functies toe aan het meetinstrument testo 400:
•

Gegevens over klanten en informatie over meetpunten beheren en
archiveren

•

Meetgegevens uitlezen, evalueren en archiveren

•

Meetwaarden grafisch weergeven

•

Professionele meetrapporten opstellen op basis van de voorhanden
meetgegevens

•

Meetrapporten comfortabel aanvullen met foto's en commentaar

•

Gegevens importeren van en exporteren naar het meetinstrument

10.2 Systeemeisen
Voor de installatie zijn administratorrechten vereist.
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10 Software
Besturingssysteem
De software draait onder de volgende besturingssystemen:
•

Windows® 7

•

Windows® 8

•

Windows® 10

Computer
De computer moet voldoen aan de eisen van het betreffende
besturingssysteem. Daarnaast moet aan de volgende eisen zijn voldaan:
•

Interface USB 2 of hoger

•

DualCore-processor met minstens 1 GHz

•

Minstens 2 GB RAM

•

Minstens 5 GB vrij geheugen op harde schijf

•

Beeldscherm met minstens 800 x 600 pixels

10.3 Eerste stappen

10.3.1 Software / drivers installeren
1 Programma-CD in de CD-ROM-drive van de computer plaatsen.
of
Programma downloaden (www.testo.com/download-center) en zipbestand met een geschikt comprimeringsprogramma uitpakken.
2 Bestand TestoDataControlPCsetup.exe starten.
3 Instructies van de installatie-assistent volgen.
4 Om de software-installatie te beëindigen op [Voltooien] klikken.
5 Na beëindigen van de software-installatie het instrument op de
computer aansluiten om de driverinstallatie voort te zetten.
6 Instrument met de USB-kabel verbinden met de pc.



De verbinding wordt opgebouwd.

10.3.2 testo DataControl starten
De interface van de software wordt geopend in de taal van het
besturingssysteem, mits deze ondersteund wordt. Bij talen van het
besturingssysteem die niet worden ondersteund, is de interface Engels.
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10 Software

Windows® programma-menu
Windows® 7:
[Start] | Alle Programma's | Testo | testo DataControl aanklikken (dubbelklik
met de linker muistoets).
Windows® 8:
[Start] | rechter muistoets | Search (in zoekveld naam van de app invoeren) |
testo DataControl aanklikken (dubbelklik met linker muistoets).
Windows® 10:
[Start] | Alle Apps | Testo | testo DataControl aanklikken (dubbelklik met de
linker muistoets).
De testo DataControl start automatisch.

10.4 Product gebruiken
10.4.1 Overzicht

1 Hoofdmenu
2 Update bericht
5 Weergavebereik

Verbindingsstatus van het
meetinstrument
4 Multifunctionele balk

3

De bediening van de software is gebaseerd op het werkingsprincipe van de
firmware van de testo 400.
Meer informatie over testo DataControl vindt u ook in de onlinegebruiksaanwijzing op de Testo homepage www.testo.com onder de
download die bij het product hoort.
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11 Technische gegevens

10.4.2 Gegevens synchroniseren

1 Synchronisatiestatus

2 Weergavebereik

De gegevens kunnen selectief per klant of integraal voor alle klanten
tegelijkertijd gesynchroniseerd worden.

11 Technische gegevens
Algemeen

Eigenschap

Waarde

Voeleraansluitingen

- 2x thermokoppel type K
- 2x Testo Universal Connector (TUC) voor de
aansluiting van kabelvoelers met
bijbehorende stekker
- 1x verschildruk
- 1x absolute druk (geïntegreerd)
- 4x Bluetooth®-voeler of testo Smart Probe
- Micro USB voor aansluiting op pc of voor
acculading met lichtnetadapter
- WLAN 802.11 b/g/n
- Bluetooth® 4.0
2 GB (1 000 000 meetwaarden)
ca. 10 uur continu bedrijf / 3200 mAh
0,5 sec / display-actualisering 1 sec
(thermokoppel type K: 2 sec)
-5 … +45 °C
-20 … +60 °C
0 … +45 °C
186 x 89 x 41 (L x B x H)
PC, ABS, TPE
500 g

Aansluitingen

Interne geheugencapaciteit
Accuduur
Meetfrequentie
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur
Laadtemperatuur
Afmetingen in mm
Materiaal behuizing
Gewicht
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11 Technische gegevens

Eigenschap

Waarde

Beschermklasse
Display
Camera

IP 40 (met ingestoken voeler)
5,0 inch-HD-display (1280*720 pixels)
- Frontcamera 5,0 MP
- Camera achterkant 8,0 MP

Geïntegreerde sensoren (bij 22 °C, ±1 digit)
Eigenschappe
n

Meetbereik

Temperatuur
(TE type K)1

-200 … +1370 °C

Temperatuur
(NTC)

Verschildruk2

Absolute druk

Nauwkeurigheid

±(0,3 °C + 0,1% v. mw.)
Interne
vergelijkingspuntenmeting: ±0,5 °C
-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% v. mw. (Rest)
0 … +200 hPa
±(0,3 Pa + 1% v. mw.)
(0 … 25 hPa)
±(0,1 hPa + 1,5% v. mw.)
(25,001 … 200 hPa)
+700 … +1100 hPa ±3 hPa

Resolutie
0,1 °C

0,1 °C

0,001 hPa

0,1 hPa

De vermelde nauwkeurigheden gelden in de aangepaste, stabiele
temperatuurtoestand. Door aansluiten van de lichtnetadapter, acculading resp.
toevoegen van digitale sondes kan deze tijdelijk gestoord worden en kunnen er
extra fouten optreden.

1

De vermelde nauwkeurigheid geldt onmiddellijk na het nullen van de sensor
voor het positieve meetbereik. Voor duurmetingen wordt netvoeding met
volledig geladen accu aanbevolen.

2

11.1 Productspecifieke toelatingen

Voor de actuele nationale toelatingen verwijzen we naar het/de bijgevoegde
document(en) Approval and Certification.

11.2 Contact en support

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, gelieve u dan te wenden tot uw
dealer of de Testo-klantenservice. Contactgegevens zie internetsite
www.testo.com/service-contact.
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Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2
79822 Titisee-Neustadt
Germany
Telefoon: +49 7653 681-0
E-mail: info@testo.de
Internet: www.testo.com

0971 4011 nl 06 - 10.2022

