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1 Angående dette dokument 
 

• Brugsanvisningen er en bestanddel af instrumentet.  
 

• Opbevar denne dokumentation lige til at få fat på, således at du kan slå op i 
den ved behov. 

 

• Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem, og gør dig fortrolig 
med produktet, før du tager det i anvendelse. 

 

• Betjeningsvejledningen skal gives videre til senere brugere af produktet. 
 

• Overhold især sikkerheds anvisninger og advarsler for at undgå kvæstelser 
og produktskader. 

 

 
Yderligere oplysninger om dit universal-klima-måleinstrument testo 400 
finder du også i online-betjeningsvejledningen på Testo websitet 
www.testo.com i den produktspecifikke download. 

 
 

2 Sikkerhed og bortskaffelse 
 

Læs dokumentet Testo oplysninger (er vedlagt produktet).  
 

3 Produktspecifikke 
sikkerhedsanvisninger 

 

 FARE 
 

Integreret magnet 
Livsfare for brugere af pacemakere! 
- Hold en minimumsafstand på 20 cm mellem din pacemaker og 

måleinstrumentet. 
 
 

 

BEMÆRK 
 

Integreret magnet 
Beskadigelse af andre apparater! 
- Hold en sikkerhedsafstand til apparater, der kan beskadiges af 

magnetismen (f.eks. monitorer, computere, kreditkort, memorykort…). 
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4 Databeskyttelse 
Måleinstrumentet testo 400 gør det muligt at indtaste og gemme personlige 
data, som navn, firma, kundenummer, adresse, telefonnummer, e-mailadresse 
og website. 
Vi gør dig opmærksom på, at du bruger de funktioner, der tilbydes her, på eget 
ansvar. Dette gælder særligt for anvendelsen af de interaktive funktioner (f.eks. 
at gemme kundedata eller dele måleværdier). Du er ansvarlig for overholdelse 
af de databeskyttelsesforordninger og love, der gælder i dit land. Derfor påhviler 
det dig, at garantere retmæssigheden af den bearbejdning af personlige data, 
som du er ansvarlig for. 
De personlige data, der registreres med måleinstrumentet overføres på intet 
tidspunkt automatisk til Testo SE & Co. KGaA. 
 

5 Anvendelse 
testo 400 er et måleinstrument til måling af klimarelevante parametre. Særligt 
velegnet er testo 400 til komfortmålinger til arbejdspladsvurdering og 
strømningsmålinger i og ved ventilationstekniske anlæg. 

 
Den må kun anvendes af kvalificerede fagfolk. I eksplosionsfarlige 
områder må produktet ikke anvendes! 

 
 

6 Kalibriering 

 
Følerne og håndtaget leveres som standard med et fabriks-
kalibreringscertifikat. 
I mange applikationer anbefales det at genkalibrere følerne med 
håndtaget samt af testo 400 med et interval på 12 måneder. 
De kan udføres af Testo Industrial Services (TIS) eller andre 
certificerede serviceudbydere. 
Kontakt venligst Testo angående yderligere information. 
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7 Produktbeskrivelse 
 

7.1 Set forfra 

 
1 Tast Tænd/Sluk og Standby 2 Betjeningsflade /touchscreen (se 

kapitel 9.1) 
3 Frontkamera 4 Tilslutninger til følere (se kapitel 

7.3) 
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7.2 Set bagfra 

 
1 Kamera 2 Tilslutninger differenstrykmåling 

(+/- mærkning) 
3 Magneter 4 Fastgørelse til bærestrop 
5 USB-grænseflade / 

strømadaptertilslutning 
  

 

 FORSIGTIG 
 

Det er muligt, at trykslangen springer af tilslutningsbøsningen. 
Risiko for kvæstelser! 
- Sørg for korrekt tilslutning. 

 

 
 

7.3 Følertilslutninger 

 
1 Tilslutning termoelement-føler 

type K (T1 og T2) 
2 Tilslutning føler med 

TUC-stik (A og B) 
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8 Ibrugtagning 
 

8.1 Strømadapter / energilager 
Måleinstrumentet leveres med et energilager. 
 

 
Før måleinstrumentet anvendes skal energilagret oplades fuldstændigt. 

 

 
Strømadapterens USB-kabel sættes in i USB-grænsefladen på siden. 

 

 
Hvis strømadapteren er sat i, udføres forsyningen af måleinstrumentet 
automatisk via strømadapteren. 

 

 
Oplad kun energilager ved en omgivelsestemperatur på 0 … 45 °C. 

 
 

8.2 Tænde og slukke testo 400 
Nominel 
tilstand 

Handling Funktion 

Instrument 
slukket 

Tryk længe på tasten 
(> 3 sek) 

Instrument tændes 

 
Ved første start af måleinstrumentet styrer du installationsassistenten 
trinvis med følgende indstillingsparametre: 
- Sprog 
- Land 
- Enheder 
- WLAN 
- Dato og klokkeslæt 
- Egne firmadata 
- E-mail konto 
Efter installationsassistenten kan en tutorial startes. Tutorialen viser 
den generelle betjening og måleinstrumentets vigtigste funktioner ved 
hjælp af eksempler. 

 

Instrument 
tændt 

Tryk kortvarigt på tasten 
(< 1 sek) 

Instrumentet sættes i standby-
modus. Ved at trykke igen 
aktiveres instrumentet igen.  
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Nominel 
tilstand 

Handling Funktion 

Instrument 
tændt 

Tryk længe på tasten 
(> 1 sek) 

Valg: med [OK] slukkes 
instrumentet eller med [Afbryd] 
afbrydes slukningen af 
instrumentet. 

 

 
Tutorialen kan når som helst i hovedmenuen i Hjælp og oplysninger 
udføres igen.  

 

 
Når måleinstrumentet slukkes, går de ikke gemte måleværdier tabt. 

 
 

8.3 Display – betjeningsflade 

 
 

1  Åbn hovedmenuen 
2  Visning af målevarigheden 

3  Visning af beregnede måleresultater 
4  Måleværdi pr. føler 
5  Controlbar med forskellige funktionstaster 
6  Instrument-statusliste 
7  Konfiguration 
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8  Rediger måleværdivisning 

Yderligere symboler på betjeningsfladen (uden nummerering) 

 et niveau tilbage 

 Forlad vindue 

 Del rapport 

 Søg 

 Favorit 

 Slet 

 yderligere oplysninger 

 Vis rapport 

 Multiselektion 
 
 

9 Anvendelse af produktet 
 

9.1 Oversigt hovedmenu ( ) 
 

 
 

Menu Beskrivelse 
Måling 
(Measuring) 

Liste med forskellige 
applikationsspecifikke menuer 

Kunde 
(Customer) 

Skabe, bearbejde, slette kunde- og 
anlægsoplysninger. 
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Menu Beskrivelse 
Hukommelse 
(Memory) 

Hente, bearbejde, sende, eksportere 
(forskellige formater mulige) og slette 
udførte målinger. 

Sensorer 
(Sensors) 

Oversigt over den integrerede 
sensorteknologi og de tilsluttede 
følere. 
- Justering via indlæsning af 

kalibreringsoplysninger 
- Dæmpning 
- Serienummer 
- Firmware version 
- Batteriniveau (Bluetooth® føler) 

Indstillinger 
(Settings) 

Apparatindstillinger 
- Regionale indstillinger 
- WLAN & e-mail 
- Måleindstillinger 
- Firmadata 
- Lommelygte 
- Display indstillinger 
- Genskabe fabriksindstillinger 

Hjælp og oplysninger 
(Help & Information) 

Hjælpe 
- Instrument-oplysninger 

(Serienummer, app version, 
firmware version, update 
oplysninger) 

- Tutorial 
- Betjeningsvejledning 
- Ansvarsfritagelse 

Yderligere anvendelser 
(Additional Apps) 

Yderligere applikationer 
- Kamera 
- Klokkeslæt 
- E-mail 
- Galleri 
- Browser 
- Kalender 
- Lommeregner 
- QuickSupport 
- Filmanager 
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9.2 Oversigt måletyper ( ) 

 
 

Måletyper (Measuring) 
Basisskærm (Basic view) 
Volumenstrøm – Kanal (Volume Flow - Duct) 
Volumenstrøm – Kanal (EN 12599) (Duct traverse EN 12599) 
Volumenstrøm – Kanal (ASHRAE 111) (Duct traverse ASHRAE 111) 
Volumenstrøm – Udløb (Volume Flow - Outlet) 
Volumenstrøm – Tragt (Volume Flow - Funnel) 
Volumenstrøm – Pitotrør (Volume Flow – Pitot tube) 
Volumenstrøm – k-faktor (Volume Flow – k-factor) 
Komfort – PMV/PPD (EN 7730 / ASHRAE 55) (Comfort – PMV/PPD (EN 
7730 / ASHRAE 55)) 
Mangel på komfort – Træk rate (Discomfort – Draft Rate) 
Temperaturforskel (ΔT) (Differential temperature (ΔT)) 
Differenstryk (ΔP) (Differential pressure (ΔP)) 
Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) 
Kulde – (AC + Refrigeration) 
Måloverophedning – (Target superheat) 
Køle-/varmeeffekt – (Cooling and heating output) 
Kompressortest (T3) – (Compressor Test (T3)) 
Tæthedstest – (Tightness Test) 
Normal-effektiv-temperatur – (Normal Effective Temperature (NET)) 

 

 
Yderligere oplysninger om de enkelte måletyper finder du i online 
betjeningsvejledningen på Testo-websitet www.testo.com i den 
produktspecifikke download. 
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9.3 Oversigt redigering af måleværdi-
visning ( ) 

 

 
 

Menu Beskrivelse 
Redigere visning 
(Edit view) 

For hver tilsluttet føler kan visningen 
redigeres. Måleparametrene, der står 
til rådighed, kan til- og fravælges og 
enheden for hver parameter kan 
tilpasses. Disse ændringer gemmes til 
den næste måling. 

Nulstil tryksensor 
(Zero pressure sensor) 

Efter at testo 400 er bragt i 
brugstilstand til en differenstrykmåling, 
skal sensoren nulstilles mod 
omgivelsesluft. 

Indstille emissionsgrad 
(Adjusting Degree of Emission) 

Når testo 805i er tilsluttet, vises valget 
af emissionsgrad her. Den kan 
indstilles individuelt for hver 
måleoverflade. 
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9.4 I 5 trin til måleværdierne 
1 Tænd for instrumentet: Tryk på tasten 

> 1 sek. 

 
 

2 Forbind sonde via kabel eller 
Bluetooth®. 

 
 

3 Placer sonden i applikationen. 

 
 

4 Start måling og aflæs måleværdier. 
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5 Gem og send måleværdier 

 
 

 
Yderligere oplysninger om dit universal-klima-måleinstrument testo 400 
finder du også i online-betjeningsvejledningen på Testo websitet 
www.testo.com i den produktspecifikke download. 

 
 

10 Software 
testo 400 har en USB-grænseflade via hvilken måleinstrumentet kan tilsluttes til 
PC’en. 

 
Der forudsættes kendskab til arbejdet med Windows® operativsystemer 
ved arbejde med softwaren. 

 

10.1 Tilsigtet anvendelse 
Måledatamanagement og analyse-softwaren testo DataControl udvider testo 
400 måleinstrumentets funktionsmuligheder med mange nyttige funktioner:  
• Administrere og arkivere kundedata og målestedsoplysninger 
• Udlæse, vurdere og arkivere måledata 
• Vise måleværdier grafisk 
• Oprette professionelle målerapporter med de eksisterende måledata 
• Komplettere målerapporter komfortabelt med billeder og kommentarer 
• Dataimport fra og dataeksport til måleinstrumentet  
 

10.2 Systemforudsætninger 

 
Til installation kræves der administratorrettigheder. 
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Operativsystem 
Softwaren kan køre på følgende operativsystemer:  
• Windows® 7  
• Windows® 8  
• Windows® 10  
 
Computer 
Computeren skal opfylde kravene til det respektive operativsystem. Herudover 
skal følgende krav være opfyldt:  
• Interface USB 2 eller derover 
• DualCore-processor med mindst 1 GHz 
• Mindst 2 GB RAM 
• Mindst 5 GB fri harddiskplads 
• Billedskærm med mindst 800 x 600 pixels 

10.3 Første trin 
10.3.1 Installere software / driver 

1 Program-CD lægges i CD-ROM drev på computeren. 
eller 
Download program (www.testo.com/download-center) og pak zip-fil op 
med et egnet komprimeringsprogram. 

 

2 Start fil TestoDataControlPCsetup.exe. 
 

3 Følg vejledningen i installationsguiden. 
 

4 Klik på [Afslut] for at afslutte software-installationen. 
 

5 Efter afslutning af software-installationen skal instrumentet tilsluttes til 
computeren, for at fortsætte driverinstalleringen. 

 

6 Apparatet tilsluttes til PC’en med USB-kablet. 
 

 Forbindelsen etableres. 
 

10.3.2 Starte testo DataControl 

 
Betjeningsfladen på softwaren åbnes på operativsystemets sprog, hvis 
dette er understøttet. Ved ikke understøttede operativsystem-sprog er 
betjeningsfladen på engelsk. 

http://www.testo.com/download-center
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Windows® Program-menu 
Windows® 7: 
Klik på [Start] | Alle programmer | Testo | testo DataControl (dobbeltklik på 
venstre museknap). 
 
Windows® 8: 
Klik på [Start] | højre museknap | Search (Indtast anvendelsens navn i 
søgefeltet) | testo DataControl (dobbeltklik på venstre museknap). 
 
Windows® 10: 
Klik på [Start] | Alle apps | Testo | testo DataControl (dobbeltklik på venstre 
museknap). 
 
testo DataControl starter automatisk. 
 

10.4 Anvendelse af produktet 
10.4.1 Oversigt 

 
 

1 Hovedmenu 3 Måleinstrumentets 
forbindelsesstatus 

2 Meddelelse opdatering 4 Multifunktionsliste 
5 Visningsområde   

 

Betjeningen af softwaren baseret på det lignende funktionsprincip som 
instrument-firmwaren til testo 400. 
 

 
Yderligere oplysninger om testo DataControl finder du også i online-
betjeningsvejledningen på Testo websitet www.testo.com i den 
produktspecifikke download. 
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10.4.2 Synkronisere data 

 
 

1 Synkroniseringsstatus 2 Visningsområde 
 
Dataene kan synkroniseres selektivt pr. kunde eller på en helhedsorienteret 
måde med alle kunder samtidigt. 
 
 

11 Tekniske data 
Generelt 

Egenskab Værdi 
Følertilslutninger - 2x termoelement type K 

- 2x Testo Universal Connector (TUC) til 
tilslutning af kabel-følere med tilsvarende 
stik 

- 1x differenstryk 
- 1x absolut tryk (integreret) 
- 4x Bluetooth®-føler eller testo Smart Probe 

Grænseflader - Micro USB til tilslutning til PC eller til batteri 
opladning med strømadapter 

- WLAN 802.11 b/g/n 
- Bluetooth® 4.0 

Intern hukommelse 2 GB (svarer til 1 000 000 måleværdier) 
Batterilevetid ca. 10 timers kontinuerlig drift / 3200 mAh 
Måletakt 0,5 sek. / Displayopdatering 1 

sek.(Termoelement type K: 2 sek.) 
Driftstemperatur -5 … +45 °C 
Opbevaringstemperatur -20 … +60 °C 
Ladetemperatur 0 … +45 °C 
Mål i mm 186 x 89 x 41 (L x B x H) 
Husets materiale PC, ABS, TPE 
Vægt 500 g 
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Egenskab Værdi 
Kapslingsklasse IP 40 (med føler, der er sat i) 
Display 5,0 tommer-HD-display (1280*720 pixels) 
Kamera - Frontkamera 5,0 MP 

- Bagkamera 8,0 MP 
 

Integreret sensorteknologi (ved 22 °C, ±1 ciffer) 

Egenskaber Måleområde Nøjagtighed Opløsning 
Temperatur 
(TE type K)1 

-200 … +1370 °C ±(0,3 °C + 0,1 % af mv.) 
Intern 
sammenligningssted-
måling: ±0,5 °C 

0,1°C 

Temperatur 
(NTC) 

-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 % af mv. (Rest) 

0,1°C 

Differenstryk2 0 … +200 hPa ±(0,3 Pa + 1 % af mv.)  
(0 … 25 hPa) 
±(0,1 hPa + 1,5 % af mv.) 
(25,001 … 200 hPa) 

0,001 hPa 

Absolut tryk +700 … +1100 hPa ±3 hPa 0,1 hPa 
 

1 Nøjagtighedsangivelserne gælder i tilpasset, stabil temperaturtilstand. Ved at 
påsætte strømadapteren, oplade batteriet eller tilføje digitale sonder, kan denne 
forbigående forstyrres, og der kan opstå yderligere fejl. 
 

2 Nøjagtigheden gælder umiddelbart efter at sensoren er blevet nulstillet for det 
positive måleområde. Det anbefales at bruge netdrift med fuldstændigt opladet 
batteri til langtidsmålinger.  
 

11.1 Produktspecifikke tilladelser 
Du finder de aktuelle tilladelser i de(t) vedlagte dokument(er) Approval and 
Certification. 
 

11.2 Kontakt og support 
Hvis du har spørgsmål eller har brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte 
din forhandler eller Testo-kundeservice. Kontaktdata se internetside 
www.testo.com/service-contact. 
 

 





 

 

 

 
Testo SE & Co. KGaA 
Celsiusstraße 2  
79822 Titisee-Neustadt 
Germany 
Telefon: +49 7653 681-0 
E-mail: info@testo.de 
Internet: www.testo.com 

0971 4011 da 06 - 10.2022 
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