
Precíz mérés. 
Megbízható minősítés.

Precíziós Testo méréstechnológia és szolgáltatások tisztaterek számára.



2

A makulátlan tisztaterek kialakításához és fenntartásához pontos mérésekre van szükség: a Testo műszerei és szolgáltatásai

ebben hathatós segítségére vannak. Gondoskodnak a tisztaterek megbízható minősítéséről, még a legszigorúbb termelési 

és laboratóriumi körülmények mellett is. Hosszú távon biztosítják a tisztaterek állandó környezeti feltételeit, mellyel egyide-

jűleg az Ön igényeinek, és az Önnel szemben támasztott normák és követelmények teljesítésének is megfelelnek.

Mindig a szabványnak megfelelő feltételek
Felülmúlhatatlan és egyedi szolgáltatások tisztaterekhez

Megfelelőség DIN ISO 14644 szerint

A Testo nagy pontosságú mérőműszereivel felügyelheti a 

hőmérsékletet, a levegő páratartalmát, a differenciálnyo-

mást és a légsebességet. A Testo segítségével így folyama-

tosan és alaposan felügyelhet minden a tisztateréhez 

kapcsolódó kritikus adatot.

 

Klíma és szellőzés: teljes ellenőrzés alatt

Legyen szó kvalifikálásról vagy re-kvalifikálásról, a tisztate-

rekben alkalmazott Testo mérőműszerek és szolgáltatások, 

gondoskodnak arról, hogy a megadott mérési időintervallu-

mokban mérve, a levegő minősége a szabványnak megfelel-

jen. A rendkívül precíz Testo mérőműszerek segítségével a 

hőmérsékletet, a páratartalmat, a nyomáskülönbséget és a 

légáramlást is ellenőrizheti. A Testo hőmérséklet, a relatív 

páratartalom és a nyomáskülönbség monitoring rendszeré-

vel a tisztatérrel kapcsolatos kritikus paramétereket állandó 

ellenőrzés alatt tudja tartani. Precíziós méréstechnológiánk 

gyári műbizonylatokkal van ellátva, és a minősítés, validálás 

és GxP-nek megfelelő kalibrálás teljeskörű szolgáltatójaként 

a Testo Industrial Services optimális támogatást is biztosít 

minőségbiztosítási intézkedéseihez.
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A Testo tisztaterekhez kapcsolódó 
szolgáltatásainak előnyei

•  A felhasználókra optimalizált műszerek hatékony és 

vezérelt mérési programjaiknak, kényelmes adatke-

zelésüknek és egyértelmű digitális dokumentációjuk-

nak köszönhetően felszabadítják munkaidejét.

• A megbízható, nagy pontosságú mérések  

    segítségével növeli folyamatai biztonságát.

• A szükséges mérések megbízhatóan végezhetők el 

    optimálisan személyre szabott mérőműszerek  

    használatával.

• A felhasználókra optimalizált műszerek hatékony és    

   egyszerű mérési folyamataiknak hála munkaidőt 

    takarítanak meg.

• Személyre szabott szolgáltatások tisztaterei  

   minősítéséhez, valamint mérőműszereinek kalibrálása  

    minden igényének kielégítése érdekében.

DIN ISO 14644-3:2005 Tisztaterek és az azokhoz

tartozó tisztatér területek – 3. rész: Vizsgálati eljárás

A tisztaterek és a kapcsolódó tisztaterek, az érzékeny tevé-

kenységek végrehajtásához megfelelő, szennyeződés men-

tes terek garanciái. A légszennyezés szabályozásából 

származó termékek és folyamatok közé tartozik a repülés-

technika, az űrrepülés, a mikroelektronika, a gyógyszeripar, 

az orvosi technológia, az egészségügy és az élelmiszeripar. 

Az ISO 14644 ide vonatkozó 3. része, olyan vizsgálati eljárá-

sokat mutat be, amelyek alkalmasak az ISO 14644 egyéb 

fejezeteiben ismertetett és meghatározott tisztaterek jellem-

zésére.
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1  Hőmérséklet és 

páratartalom mérés

A DIN EN ISO 14644-3 alapján elle-

nőrizni kell, hogy a tisztatér szellőző-

rendszerének teljesítménye 

megfelelő-e arra, hogy a levegő hő-

mérsékletét és páratartalmát (melyet 

relatív páratartalomként adunk meg) 

az adott feladat által megkövetelt ha-

tárértékek között tartsa. E mellett a 

tisztaterek fényerőssége és zajszintje 

is mérhető. A mérőműszerrel szem-

beni követelményeket a DIN EN ISO 

7726 specifikálja, mely péládul a pá-

ratartalommérés során max. ± 2 % 

RH mérésbizonytalanságot ír elő.

2  A tisztaterek és a szűrők

nyomáskülönbség mérése 

A DIN EN ISO 14644-3 szerint, a tisz-

tatérben minimális pozitív túlnyomását 

kell a környezetéhez képest biztosítani 

(5-20 Pa) annak érdekében, hogy meg-

akadályozza a részecskék tisztatérbe 

áramlását. A szűrő szennyeződésének 

meghatározásához a nyomáskülönbsé-

get is meg kell mérni. A mérőműszertől 

elvárt jellemzők: 0 – 50 Pa méréstarto-

mány, 0,5 Pa felbontás és max. ± 5 % 

mérésbizonytalanság.

A kritikus folyamatok
precíz méréstechnikát igényelnek
A legfőbb mérések
áttekintése 

A tisztaterek szabványos működtetésé-

hez szükséges méréseket pontosan és 

megbízhatóan, kalibrált mérőműszerek-

kel kell elvégezni. A folyamat végén nem 

csupán a szabvány teljesítésülése a lé-

nyeg, hanem a termékek és folyamatok 

első osztályú minősége is. 

Mindent egybevetve, amikor a pon-

tosságon múlik minden, a mérés 

precizitására nagy szükség van. 

A Testo mérőműszerei ezt garantál-

ják.



3 A légáramlás mérése és a

légcsere arány

A DIN EN ISO 14644-3 szabvány sze-

rinti levegőáramlási vizsgálatnál meg 

kell határozni a levegőáramlást az ala-

csony turbulencia áramlású és turbu-

lens vegyes áramlású tiszta helyiségek-

ben. A teljes térfogatáramot, a turbulens 

kevert áramlású rendszer levegőáramá-

nak meghatározására használhatjuk. A 

hődrótos anemométerrel (légsebesség-

mérővel), a szárnykerekes szélsebes-

ségmérővel és a térfogatáram mérő 

zsákkal szemben támasztott egyedi k 

vetelményeket a DIN EN ISO 14644-3 

határozza meg.

5 Precíz méréstechnológia labora-

tóriumokhoz és tisztaterekhez

A kritikus folyamatok összes fő klíma-

paramétere vizsgálati mérésének el-

végzése tisztaterekben és 

laboratóriumokban a lehető legna-

gyobb pontosságot és ellenálló felsze-

relést vesz igénybe. A testo 400 és 

testo 440 multifunkciós mérőműszerek 

ideálisak erre a célra. Mindkét mé-

rőműszer számos nagy pontosságú

szondával kombinálható, valamint in-

telligens kalibrációt és hibamentes be-

állítási lehetőséget vonultat fel.

4 Lamináris fülkékben végzett

mérések

A DIN EN 12469 előírja a levegő térfo-

gatáramának és szellőzésének vizsgá-

latát. Megfelelő mérési tartománnyal 

és érzékenységgel rendelkező műszer

szükséges ahhoz, hogy a méréseket

alacsony légsebesség esetén is el tud-

juk végezni. Meg kell mérni a HEPA 

szűrőn keresztül történő levegőáram-

lást, a megvilágítást és a zajszintet is.



Precíziós méréstechnika tisztaterekhez a Testo megoldásaival

Minden méréshez a hozzáillő 
mérőműszert
1   Hőmérséklet, páratartalom,

fényerősség és zaj

2  Nyomáskülönbség 3   Légáramlás-vizsgálat,

légcsere arány

testo 420 – zsákos térfogatáram mérő
Precíz mérés még perdületbefúvók  
esetén is az integrált légáramlás 
laminátornak köszönhetően
•  Pontos légáramlás mérés 3,500 m3/h-ig, még 

turbulens áramlás esetén is
• Könnyű, mindössze 2,9 kg, 
   gyors összeszerelés
• App csatlakozás: Jelentések 
   készítése és elküldése a 
   helyszínről
 
Rend.sz. 0563 4200

Hődrótos szonda (digitális) hőmérséklet- 
és páratartalom-érzékelővel, fix kábellel, 
testo 400/440 műszerhez 
Négy funkció egyetlen szondában: az 
áramlás, hőmérséklet, páratartalom és 
abszolút nyomás méréséhez 
•  Az értékek átvitele Bluetooth segítségével a 

mérőműszerre akár 20 m távolságból
• Kényelmes mérés bármilyen átmérőben  
   skálázott teleszkóppal (legfeljebb 1 m)
• Univerzális, minden szondafejjel  
   kompatibilis fogantyú

Rend.sz. 0635 1572
 
Nagy pontosságú szárnykerekes 
szonda (Ø 100 mm, digitális), 
hőmérséklet-érzékelővel, fix kábellel, 
testo 400/440 műszerhez  
Mérje a légsebességet és térfogatáramot
•  A legkisebb áramlási sebességeket is 

észleli 0,1 m/s fölött, így ideális a 
lamináris áramlásméréshez

• Méréstartomány: 0,1 ... 15 m/s,  
   pontosság: ±(0,1 m/s + a mért érték  
   1,5%-a)
• Univerzális, fogantyú, mindennel  
   kompatibilis
Rend.sz. 0635 9372

Cserélhető mérőzsák
915 x 915 mm
(testo 420 műszerhez)   

Rend.sz. 0554 4203

Cserélhető mérőzsák
305 x 1220 mm
(testo 420 műszerhez)    

Rend.sz. 0554 4201 

Cserélhető mérőzsák
360 x 1220 mm (testo 420 
műszerhez) 
Rend.sz. 0554 4200

testo 420 – diff erenciál nyomás mérő
A nyomáskülönbség precíz méréséhez  
1,2 hPa értékig
• Kézre álló műszer, nagy kijelzővel és
kényelmes menüvezetéssel
• Alacsonyabb nyomás esetén nagyobb 
pontosságot biztosít az 
automatikus null kiegyenlítés.
 
Rend.sz. 0560 0420

testo 400 univerzális IAQ mérőműszer 
Multifunkcionális műszer beépített  
differenciálnyomás-érzékelővel
• Nagy pontosságú, helytől független, beépített 
differenciálnyomás-érzékelő szűrők és 
tisztaterek felügyeletéhez
• Méréstartomány: -100 ... +200 hPa
• Pontosság ±(0,3 Pa + a mért érték 1 
%-a) ±1 számjegy (0 ... 25 hPa) / ±(0,1 
hPa + a mért érték 1,5%-a) ±1 
számjegy (25,001 ... 200 hPa)
 
Rend.sz. 0560 0400

testo 521-3 – diff erenciál  
nyomás mérő műszer (max. 2,5 hPa)  
Nagypontosságú, akár ± 0,5 Pa-ig
•  Ideális a differenciásé nyomás
mérésére a tisztaterekben nagy pontossága és 
a nagy felbontás révén
• A nyomás szondák által kijelzett
értékek közvetlen nullázása
 
Rend.sz. 0560 5213

testo 512 – diff erenciál nyomás
mérő műszer 0 ... 20 hPa
Ideális diff erenciál nyomás
mérésére szűrőkön 
•  8 mértékegység választható a nyomásra: 

kPa, hPa, Pa, mm H2O, mmHg, psi, 
inch H2O, inch Hg

 
Rend.sz. 0560 5127

testo 400 univerzális IAQ mérőműszer 
Mérje, elemezze és dokumentálja minden 
klímaparaméterét egyetlen multifunk-
cionális mérőműszer segítségével. 
• Intelligens kalibrálási koncepció nulla
- hiba- kijelzéssel
• Professzionális PC szoftver a kiértékeléshez 
és a dokumentációhoz
• Tartozék: A digitális szondák
lehetővé teszik a mért értékek
közvetlenül a szondában történő
feldolgozását
• Tartozék: Kábel nélküli Testo
gyorsnyomtató
 
 
Rend.sz. 0560 0400

Nagy pontosságú páratartalom- és 
hőmérséklet érzékelő (digitális), fix  
kábellel, testo 400/440 műszerhez
Rendkívül precíz mérés ±0,6% RH pon-
tossággal
• A tisztatér biztos klímája 
érdekében
• Az értékek átvitele Bluetooth 
segítségével a mérőműszerre 
akár 20 m távolságból
• Kiemelten praktikus: Indítsa és 
állítsa le a mérést és mentse a 
mérési értékeket a szondán 
található gomb segítségével
• Univerzális, minden szondafejj-
el kompatibilis markolat
 
Rend.sz. 0636 9772

Lux szonda a megvilágítás erősségének
mérésére (testo 400 műszerhez)
Az összes szokásos lámpa és fényforrás V
Lambda görbe szerinti 
kiértékelése
• Méréstartomány: 0 ... 100 000 lux
• Szabványoknak megfelelő 
pontosság a DIN EN 13032-1 és DIN 
5032-7 C osztálynak megfelelően
 
Rend.sz. 0635 0551

testo 816-1 – zajszintmérő műszer
Precíz zajszint mérés IEC 1672-1 2.
osztály és ANSI S 1,4 2. típus szerint
• Akár 31.000 mérési érték is elmenthető
• Kiértékelő szoftverrel együtt 
 
Rend.sz. 0563 8170
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4   Lamináris fülkék és egyéb

felhasználási területek

5  Multifunkcionális IAQ 
mérőműszerek

Szabványnak megfelelő mérőműszerek választéka a tisztaterek klímájához és 

szellőztetéséhez. 60 év kutatás és fejlesztés kompetenciájával nagyon specializált 

megoldások vannak a tarsolyunkban.

Egyéb légsebesség- és IAQ 
mérőműszerek

Átfogó megoldás a zökkenő-
mentes folyamatok és 
kényelmes dokumentáció 
érdekében:

Környezeti monitoring rendszer 
testo Saveris Pharma. 

testo 635-2 hőmérséklet- és  
páratartalom-mérő műszerek

Rend.sz. 0563 6352

A testo Saveris Pharma rendszert or-

vosi, biotechnikai, kémiai és gyógys-

zerészeti laboratóriumokban és 

tisztaterekben használják. Az ügyfeleink 

a fontos mérési paraméterek monitoro-

zása, magas minőségi elvárások fennt-

artása és a visszakövethetőség 

biztosítása miatt támaszkodnak a 

rendszerre. A testo Saveris Pharma egy 

érzékelőkből, szoftverből és szolgál-

tatásokból álló integrált rendszer az 

összes auditok szempontjából releváns 

IAQ paraméter zökkenőmentes rög-

zítéséhez és dokumentálásához, a GxP 

és a 21 CFR 11. rész előírásainak meg-

felelően. További információk:

www.testo.hu 

testo 608 H1 – páratartalom- és 
hőmérséklet mérő

Rend.sz. 0560 6081

Vegyifülke szonda (digitális), fix kábellel
Légsebesség, térfogatáram, 
és hőmérséklet nagy pon-
tosságú mérése
•  Világosan felépített mérési menü 

a szabványoknak megfelelő 
mérések érdekében

• Automatikus abszolút  
  nyomáskompenzáció a nagy  
  pontosságú mérési eredmények  
  érdekében
• Hődrótos szonda rövid  
  beállási idővel

Rend.sz. 0635 1052

Nagy pontosságú szárnykerekes szonda 
(Ø 100 mm, digitális), 
hőmérséklet-érzékelővel, fix kábellel, 
testo 400/440 műszerhez
Mérje a légsebességet és 
térfogatáramot
•  0,1 m/s-tól a legkisebb 

légsebességeket is észleli, ennél-
fogva

•  Mérési tartomány 0,1 - 15 m/s, 
Pontosság ±(0,1 m/s + a mért 
érték 1,5%-a)

• Univerzális, minden szondafejjel  
   kompatibilis fogantyú

Rend.sz. 0635 9372

Légsebesség-mátrix teleszkóppal  
A légáramlás méréséhez lamináris áram-
lású nagyméretű levegőellátások kime-
neteinél 
•  Kivonó burákon, HEPA szűrőkön, lamináris 

áramlású szekrényekhez 
tisztaterekben stb.

• Differenciálnyomás-mérő 
műszerrel való  
  használatra

Rend.sz. 0699 70771

testo 400 univerzális IAQ műszer
Mérje, elemezze és dokumentálja tiszta-
terei minden klímaparaméterét egyetlen 
univerzális multifunkcionális
mérőműszer segítségével

•  Intuitív mérési menük a szabványoknak 
megfelelő IAQ mérések érdekében

• Nagy pontosságú szondák széles választéka,  
   akár fix kábellel, akár Bluetooth csatlakozással
• A testo 420-szal kompatibilis nagy légbeömlők  
  és -kiömlők méréséhez
• Az összes mérési és  
  ügyféladat teljeskörű  
  adatkezelése az elemzés és  
  dokumentálás érdekében
• Intelligens szondakalibrációs 
   megoldás
• Adatszinkronizálás  
  DataControl számítógépes  
  szoftver segítségével további  
  elemzés és dokumentáció  
  érdekében

Rend.sz. 0560 0400

testo 440 IAQ mérőműszer 
Mérje és elemezze a tisztaterek legfontos-
abb klímához kapcsolódó paramétereit 
egyetlen kompakt multifunkcionális műszer 
segítségével
•  Világosan felépített mérési 

menük a szabványoknak 
megfelelő IAQ mérések 
érdekében 

• Nagy választék
• Légsebesség-mátrix  
   teleszkóppal 
• A légáramlás méréséhez  
  lamináris áramlású nagyméretű  
  levegőellátások kimeneteinél

Rend.sz. 0560 4401

testo 176 H1– Hőmérséklet és páratartalom 
adatgyűjtő

Rend.sz. 0572 1765

testo 175 H1– Hőmérséklet és páratartalom 
adatgyűjtő

Rend.sz. 0572 1754



Precíziós méréstechnika tisztaterekhez a Testo megoldásaival

Teljes körű szerviz tisztaterekhez
Szolgáltatásaink a biztonságos környezeti feltételek szolgálatában

Testo (Magyarország) Ker. Kft.

1139 Budapest Röppentyű u. 53

Telefon: +361 237-1747

Fax: +361 237-1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu

A tisztaterek minősítéséhez nyújtott szolgáltatások

• Tisztaterek és szellőzőberendezések kvalifikálása és 

   rekvalifikálása

• Valamennyi minősítési vizsgálat koncepciójának  

   kialakítása és a DIN EN ISO 14644, valamint a VDI 2083  

   szerint végrehajtása

• ICH Q9 szerinti kockázatmenedzsment elvégzése a  

   tisztaterekre és a szellőzőrendszerekre

• A lamináris fülkék, izolátorok és egyéb tisztatér technikai 

   berendezések vizsgálata és minősítése

• Egyedi és a GxP-nek megfelelő dokumentációs csomagok

   igényre szabott készítése 

• Mikrobiológiai monitoring
29
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www.testo.hu

A Testo nem csupán nagy pontosságú mérőműszerek átfogó választékát kínálja. A tisztaterek megfelelőségének terén 

minősítés, validálás és GxP-nek megfelelő kalibrálás teljeskörű szolgáltatójaként a Testo Industrial Services optimális 

támogatást is biztosít minőségbiztosítási intézkedéseihez: legyen szó személyzete képzéséről, vizsgálóberendezései kali-

brálási folyamatának teljes lebonyolításáról, vagy tisztaterei minősítéséről és újraminősítéséről.


