
Colegiul FTS pentru Tehnică de Precizie din Villingen-

Schwenningen, Pădurea Neagră, a fost înființat în anul 1900 

ca „Royal Württemberg College of Precision Engineering, 

Electromechanics and Watchmaking”. În anii '60 colegiul 

s-a extins pentru a acoperi o programă școlară mai largă, 

printre care și Școala Tehnică de Gramatică.

www.testo.ro

În prezent, colegiul numără în total 600 de elevi în toate 

secțiile de predare, dintre care 200 sunt elevi ai Școlii 

Tehnice de Gramatică. Complexul școlar include 4 clădiri: 

cea mai veche construită cu peste 100 de ani în urmă, două 

dintre ele construite în anii '60 și cea mai recentă construită 

în anul 2008.

Detectarea concentrațiilor mari de CO₂  
din sala de curs cu ajutorul data 
loggerului  
testo 160 IAQ WLAN.

Testo
Exemplu de aplicație



Provocarea:

În special clădirile mai vechi ale Colegiului FTS pentru 

Tehnică de Precizie au o izolație deficitară, fiind clădiri 

din gresie. Totodată, acestea au ferestre cu o geometrie 

complicată, defecte, ceea ce face ca ventilația sălilor de 

curs să fie imposibilă. 

Cea mai veche clădire a Școlii Tehnice de Gramatică - peste 

100 de ani - cuprinde 16 săli de curs, în care, la anumite 

cursuri, se află chiar și 30 de elevi plus profesorul în 

aceeași încăpere. În special atunci când sala de curs este 

aglomerată, are loc o creștere rapidă a concentrațiilor de 

CO₂ în aerul interior. 

Conform dlui. Fehrenbacher, Șeful Secției Școlii Tehnice de 

Gramatică, nivelurile de CO₂ cresc alarmant chiar și după 

un curs de 30 de minute. 

După etapa de măsurare pe parcursul câtorva luni cu 

ajutorul data loggerului testo 160 IAQ WLAN, s-a observat 

că nivelurile de CO₂ din sala de curs creșteau, în anumite 

zile, la peste 4.000 ppm.

Soluția:

Prin utilizarea data loggerului testo 160 IAQ WLAN la 

Colegiul FTS pentru Tehnică de Precizie, se poate garanta 

un răspuns rapid (ex. prin ventilație) la nivelurile excesiv de 

mari de CO₂ din sala de curs. În situațiile în care valorile 

limită sunt depășite, Saveris 2 Cloud declanșează automat 

o alertă prin SMS și/sau e-mail. Totodată, funcția cu LED-

uri de tip semafor, integrată în data logger, facilitează 

prezentarea accesibilă a depășirilor valorilor limită pentru 

CO₂.

„De când data loggerul testo 160 IAQ și testo Saveris 2 

Cloud mi-au arătat concentrațiile mari de CO₂, gradul de 

conștientizare din sala de curs a devenit cu totul altul. 

Încerc să ventilez încăperea activ la fiecare 45 de minute. 

Mai mult, îmi ajut colegii să conștientizeze nevoia de a 

supraveghea calitatea aerului din sala de curs și importanța 

deschiderii ferestrelor cu regularitate. Nu există până în 

prezent o recomandare de acțiune în cadrul școlii, însă 

primele efecte sinergice sunt deja vizibile.” a spus dl. 

Fehrenbacher. Deseori, bugetele anuale pentru întreținere, 

etc. sunt stricte, fiind nevoie să se stabilească priorități 

clare în ceea ce privește ordinea lucrărilor de reparație.

Urgența remedierii anumitor defecțiuni din clădire (ex. 

ferestre stricate) poate fi mai eficient demonstrată prin 

evaluarea datelor din Cloud în cadrul consiliului școlii, a 

adăugat dl. Fehrenbacher. 

Un alt avantaj al data loggerului testo 160 IAQ WLAN constă 

în flexibilitatea sistemului. Prin câteva puncte de acces din 

clădirea școlii, data loggerul poate fi rapid montat pe perete 

în orice sală de curs, facilitând astfel monitorizarea aerului 

din respectivele puncte.

Detectarea creșterii ciclice a concentrațiilor de CO₂. Data loggerul testo 160 IAQ WLAN în acțiune.

Exemplu de aplicație Detectarea concentrațiilor mari de CO₂
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Marc Fehrenbacher

Șef de Secție 

Școala Tehnică de Gramatică

www.testo.ro


