
Tippek és trükkök
Hatékony mérés légbefúvók, 
elszívók és perdületbefúvók 
esetén.



A szellőzőrendszerek fontos szerepet játszanak az 

alkalmazottak, ügyfelek, vendégek és a lakosok 

komfortérzetének javításában: szinte már követelménynek 

számítanak nem csak irodákban, gyárakban és nyilvános 

épületekben, de lakóházakban is. A rendszerek 

optimalizáláshoz szükség van pontos mérések elvégzéséhez 

az épület összes szellőzőnyílásánál. 

A testo 440 100mm átmérőjű, vagy a testo 417 szárnykerekes 

légsebességmérő ideális mérések elvégzésre beltéri 

szellőzőnyílásoknál és perdületbefúvóknál. Mindkét 

műszerhez használható a testo 417 laminátor szett, amivel 

Ha eltakarja testével a szellőzőnyí-
lást, megváltoztatja a légellenállást, 
így torzítja a mérési eredményeket.

A helyes mérés: a szellőzőt csak 
a karja és a műszer takarja el, így 
a levegő nagyrész akadálytalanul 
áramolhat.

Mérések nagy átmérőjű  légbefúvókon.

A helyes mérés nagy átmérőjű légbefúvóknál:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben nem 

mindenhol egyenlő a légáram rácsok miatt. A pontos mérés 

érdekében szükséges a szellőző teljes felületén méréseket 

végezni, majd kapott eredményeket átlagolni kell.

Ahhoz, hogy a lehető legpontosabban mérje szellőző  

térfogatáramának átlagát, az ábra szerint mozgassa az 

eszközt. A mérés közben igyekezzen a lehető legkisebb 

területet elfedni, hogy a mérési eredményt a lehető legkevésbé 

befolyásolja a légellenállás. Tartson állandó távolságot (ami 

ideálisan 5 centiméter) a műszer és a szellőzőrács között, 

miközben egyenletesen mozgatja karját.  A mérési folyamat 

végén a testo 440 egy gombnyomásra kiszámolja az 

átlagértéket.

Nagyméretű befúvóknál a testo 440 és a testo 417 a 100mm-

es átmérőjű szárnykerekes érzékelővel hatékonyabb, mint a 

kisebb műszerek, mivel a mérések egyszerre nagyobb 

területen végezhetők. Jelentősen kevesebb mozgatást és 

időt igényelnek, mint kisebb átmérőjű érzékelők esetén.

nem csak szellőzőrácsoknál, hanem perdületbefúvóknál is 

pontosan mérhet.

A megfelelő felszerelés beszerzése csak a munka fele: a 

következő oldalakon megmutatjuk hogyan mérjen helyesen 

és pontosan, többek között:

• nagy átmérőjű légbefúvóknál

• szabványos légbefúvóknál

• kimeneti szellőzőnyílásoknál

• perdületbefúvóknál

A testo 440 100mm átmérőjű lég-
sebességmérőjével szinte azonnal 
meg tudja mérni a légbefúvó teljes 
területét

A kisebb szárnykerék-átmérőjű 
műszerekkel jelentősen több időbe 
telik lefedni a mérési területet. 
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Mérések szabványos légbefúvókon.

Helyes mérés szabványos légbefúvókon:

Szabványos légbefúvóknál használja a testovent 417 tölcsért 

a pontosabb és gyorsabb mérések érdekében. A tölcsér 

révén a műszer átlagolja a térfogatárambeli különbségeket, 

így nem szükséges a fentebb taglalt mérési módszer, 

megkönnyítve ezzel a folyamatot. 

Beáramló levegő: 
Ebben az esetben 
irányított, aktívan 
beszívott levegőről 
beszélünk, amit 
pontosan mérhet 
a testo 417 
vagy a testo 440 
műszereinkkel és 
tartozékaival

Beáramló
levegő

Mérés elszívókon.

Helyes mérés elszívókon:

Elszívóknál történő mérésekhez szükség van tölcsérekre. A 

helyiségbe passzívan áramlik be levegő az elszívó által 

keletkező vákuum miatt, ezért nincs olyan pont, ahol 

térfogatáramot lehet mérni. A testovent 417 tölcsérjével ez a 

probléma egyszerűen megoldható. A szellőzőre illesztett 

tölcsérben az állandósult körülmények révén a térfogatáram 

mérhetővé válik.

Kiáramló
levegő

Kiáramló levegő: 
Ebben az esetben 
a szellőzőrendszer 
azon dolgozik, hogy 
a helyiségben lévő 
levegőt kinyomja az 
épületből, a levegő 
utánpótlásáért 
pedig az így 
keletkező vákuum 
gondoskodik. Az 
így minden irányból 
beérkező légáramnak 
a méréséhez 
szükséges tölcsért 
használni.

Mérés perdületbefúvókon.

Helyes mérés perdületbefúvókon:

A pontos mérések a perdületbefúvók esetében nagy kihívást 

jelentenek. A perdületbefúvók a helyiségbe áramló levegőt 

megforgatva vezetik be, ezért a szárnykerekes légsebesség-

mérők veszítenek pontosságukból. Ezek a műszerek csak 

akkor mérnek pontosan, ha a szárnykerékkel merőlegesen 

ütközik a légáram. A perdületbefúvók a szárnykerék forgási 

irányával megegyező, vagy azzal ellentétes irányban forgatják 

a levegőt. Ezzel két lehetőség merül fel:

1. eset: a légörvény a szárnykerékkel megegyező irányban 

forog, a levegő az egyes szárnyakat nagyobb felületen éri. 

Ilyenkor a légörvény felerősíti a szárnykerék forgását ahhoz 

képest, mint amikor a légáram merőleges az érzékelőre.

A perdületbefúvó és a 
szárnykerék forgási iránya 
megegyező. 
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2. eset: a légörvény a szárnykerékkel ellenkező irányban 

forog, a levegő az egyes szárnyakat között áthalad. Ilyen 

esetben a szárnykerék felgyorsul és hibásan túl alacsony 

légsebességet jelez.

A mérés pontatlansága, mely a perdületbefúvókon végzett 

térfogatáram mérés során keletkezik, nem elhanyagolható. A 

levegő forgása miatt a kijelzett érték jelentősen eltér a 

tényleges térfogatáramtól. Ez a szellőzőrendszerek beállítás 

során tévútra vihet. Tehát hogyan tud a perdületbefúvókon 

pontosan mérni? 

A válasz nagyon egyszerű: a testovent 417 térfogatáram 

légáramlás laminátorral. A szabadalommal védett légáramlás 

kiegyenlítőt a testovent 417 tölcsér készletből egy tölcsérrel, 

vagy a testo 440 tölcsérrel együtt használja. A módszerrel a 

levegő forgó mozgása lineáris áramlássá módosul, az 

irányított légáram pedig a lapátot függőlegesen éri el, így már 

pontosan meghatározható. 

Használja a 417 térfogatáram légáramlás lamitántort a 

pontos, gyors és egyszerű mérés érdekében - még 

perdületbefúvokon is.

A perdületbefúvó és 
a szárnykerék forgási 
iránya ellentétes. 

A levegő forgásiránya 
a légáramlás 
laminátor segítségével 
egyenletessé válik.

Egyszerűsítse mindennapi mérési feladatait az 

alábbiak használatával:

•  testo 440 Bluetooth®-os 100-mm-es szárnykerekes 

szettel

• testo 417 Szárnykerekes légsebességmérő műszerrel

• testovent 417 laminátor tölcsér szettel

• testovent 417 térfogatáram-laminárorral

Mérjen hatékonyabban a következő alkalmazások 

során:

•  Mérjen pontos átlag térfogatáramot semmi perc alatt a 

nagyméretű befúvónyílások mellett

• Mérje meg gyorsabban és pontosan a szabvány szerint

   befúvó nyílásokhoz. Mérjen gyorsabban és pontosan a   

   szabvány szerinti befúvókon

• Helyes mérés a használt levegő kimeneteken tölcsér       

   használatával.

• Maximális pontosságú mérés a perdületbefúvókon, még   

   turbulens áramlás esetén is, a tölcsérek és a

   térfogatáram-laminátornak köszönhetően.
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testovent 417 
Laminátor

testovent 
417 tölcsér 
tányérszelepekhez 
Ø 200 mm

testo 417

testovent 417 tölcsér 
tányérszelepekhez
330 x 330 mm

testo 440 Bluetooth®-os
100-mm-es szárnykerekes szett

www.testo.hu


