
Măsurarea de  
înaltă precizie a temperaturii  
în industria farmaceutică.

Cu instrumentele de măsurare multifuncționale testo 400 și testo 440. 
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Măsurarea temperaturii are o importanță majoră în munca 

de laborator. Reglementările BPF (bune practici de 

fabricație) nu fac referire doar la calitatea produsului finit, 

ci și la procesul de fabricare în sine, care trebuie să se 

desfășoare conform anumitor criterii specifice. În ceea 

ce privește măsurarea temperaturii, acest lucru înseamnă 

că: Temperatura determinată în testele de serie trebuie 

menținută în fiecare etapă de proces individuală.

Adițional, ISO 9001 stipulează cerințele minime pentru 

un sistem de măsurare calitativ. Organizațiile trebuie să 

respecte aceste cerințe întocmai cum respectă cerințele 

exigente ale clienților cu privire la produsele și serviciile 

farmaceutice. Există două posibilități fundamentale pentru 

monitorizarea proceselor și asigurarea unui nivel înalt de 

calitate:

 

Instrumentele de măsură multifuncționale utilizate 

în combinație cu diferite sonde sunt ideale pentru 

monitorizarea temperaturilor proceselor chimice și pentru 

setarea temperaturilor țintă a reacțiilor chimice. Mai mult, 

aparatura staționară poate fi testată și calibrată cu ajutorul 

instrumentelor de măsură mobile de înaltă precizie. 

Înregistratoarele de date ajută la monitorizarea fiabilă a 

parametrilor proceselor pe perioade lungi de timp.  Datele 

pot fi evaluate și documentate în mod convenabil cu ajutorul 

unui software. Sistemele automate de înregistrare a datelor 

stochează datele într-un Cloud și chiar vă avertizează când 

se încalcă valorile limită.

Indiferent de cerințele dumneavoastră specifice - la Testo 

găsiți tehnologie de măsurare de înaltă precizie care 

corespunde cerințelor dumneavoastră privind măsurătorile 

din laborator.

Monitorizarea temperaturii în laboratoare:  
Cerinţele dumneavoastră.

Monitorizarea proceselor critice. Calibrarea aparatelor de măsură staționare. 
Conformarea cu standardele. 
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Specialistul dumneavoastră în  
măsurarea de înaltă precizie a temperaturii.

Instrumentul compact  
testo 440
Aveți nevoie de un instrument de măsurare 
compact, care să funcționeze simplu, printr-o 
apăsare de buton?  
Testo 440, cu afișajul său clar, capacitatea de 
stocare a datelor direct în instrument, precum 
și funcția de export date în format .csv este 
alegerea ideală.

Gamă flexibilă de  
sonde 
Găsiți sonda potrivită pentru fiecare 
echipament în gama noastră largă de sonde. 
Sondele personalizate de la Testo vă vor ajuta 
în toate aplicațiile speciale. Cel mai important 
avantaj: Grație conceptului inteligent al 
sondelor digitale, incertitudinea de măsurare a 
instrumentului este complet eliminată. 

Nou: Instrumentul 
universal testo 400
Doriți ca aparatele de măsurare din laboratorul 
dumneavoastră să corespundă celor mai 
exigente cerințe? Cu testo 400, activitățile 
dumneavoastră complexe se desfășoară 
mai inteligent, mai rapid și mai eficient: prin 
cea mai simplă operare cu ecran tactil de tip 
smart-touch, o gestionare integrală a datelor, 
posibilitatea de reglare și generare a curbelor 
grafice.

Măsurările de control în procese farmaceutice de importanță majoră reclamă cel mai înalt nivel de precizie și echipamente 

fiabile. Instrumentele de măsurare multifuncționale testo 400 și testo 440 sunt specialiștii Testo în măsurarea temperaturii cu 

înaltă precizie. Și avantajele nu se opresc aici: Deoarece acestea pot fi combinate cu multe sonde diferite, pot fi universal 

utilizate pentru monitorizarea parametrilor de proces importanți. Sonda de înaltă precizie Pt100, de pildă, este ideală pentru 

calibrarea aparaturii de măsurare staționare. În plus, acestea măsoară cu exactitate umiditatea, la fel de intuitiv și fiabil 

precum măsoară viteza aerului conform standardelor în nișele de laborator.
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Prezentare comparativă a instrumentelor și 
funcțiilor acestora. 

testo 440 testo 400

Informații generale

Afișaj grafic color  Afișaj HD

Operare Butoane SmartTouch

Cameră –   Cameră spate: 8,0 MP 
       Cameră frontală: 5,0 MP

Magneți pe spatele instrumentului

Senzor integrat de presiune diferențială –  De înaltă precizie și independent de poziție

Senzor integrat de presiune absolută –  

Compatibil cu noua gamă de sonde Testo    1x cu cablu 
1x cu Bluetooth®

     2x cu cablu 
4x cu Bluetooth®

Conexiune pentru termocuplu Tip K   1x   2x

Concept de calibrare inteligent  
și sonde digitale  

Afișaj fără erori:  Funcția de ajustare de până la 
6 puncte de măsurare –

Suport pentru aplicație

Curbă grafică –

Meniu de măsurare presiune diferențială –

Meniu de măsurare temperatură diferențială –

Gestionarea datelor măsurătorilor

Memorie internă  
(numărul valorilor măsurate)  (225.000)  (1.000.000)

Gestionarea locațiilor și punctelor de măsurare –

Software PC pentru analizarea, arhivarea și  
documentarea datelor de măsurare –

Protocoale de măsurare personalizabile  
(inclusiv logo-ul propriu) –

Cameră integrată pentru documentare la fața 
locului –

Tipărire la fața locului

Formate de export CSV prin interfața USB
CSV, PDF, JSON prin intermediul software-ului PC 

sau direct de la instrumentul de măsurare (e-mail sau 
Bluetooth) 

Date tehnice

Alimentare 3x AAA Acumulator reîncărcabil Li-ion/li-poli

Dimensiuni 154 x 65 x 32 mm 210 x 95 x 39 mm

Greutate 250 g 500 g
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SmartTouch

Ecran tactic smart-touch (cu 

mănuși)

Totul este sub control la o simplă 

atingere cu degetul

Operați testo 400 cu tehnologia 

smart-touch la fel de intuitiv ca și 

telefonul dumneavoastră smart - 

chiar și cu mănuși de laborator. 

Puteți vedea dintr-o privire toate 

datele de măsurare pe ecranul mare 

de 5“.

Testo 440 este, fără îndoială, o alegere excelentă pentru măsurătorile din laborator.  

Cu toate acestea, dacă doriți să lucrați mai ușor, mai rapid și mai convenabil, convingeți-vă de noua generație de  

soluții tehnologice pentru măsurarea calității aerului. 

Măsurarea temperaturii  
îmbunătățită la maxim

Instrumentul de măsurare multifuncțional testo 400 îndeplinește cele mai exigente 
cerințe - și se remarcă prin operabilitatea inteligentă.
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Afișaj grafic clar

Prezentarea curbei grafice direct pe 

ecran redă procesele analizate, ex. 

tendințele presiunii sau umidității 

în comparație cu temperatura. 

Software-ul analiză testo DataControl 

pentru gestionarea datelor măsurate 

și evaluare detaliată pe calculator 

este inclus în livrare.

Documentare rapidă cu  

ajutorul camerei

O caracteristică specială a  

testo 400 o reprezintă camera 

integrată. Aceasta permite 

înregistrarea unei configurații 

experimentale printr-un singur 

clic și includerea imaginilor în 

raportul în format PDF. Întocmirea 

documentației este extrem de simplă. 

Meniuri de măsurare utile

Meniurile de măsurare pentru toate 

măsurătorile efectuate se pot selecta 

de pe ecranul tactil. Foarte practic: 

Testo 400 calculează automat 

temperatura diferențială (inclusiv 

pentru măsurătorile pe termen lung) și 

simplifică analiza abaterilor; senzorul 

de presiune diferențială îndeplinește 

cerințele de precizie conform ISO 

14644. Adițional, instrumentul de 

măsurare dispune de o funcție de 

reglare pentru până la șase puncte de 

măsurare.

Cum vă ajută testo 400 în munca dumneavoastră:
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Sonda adecvată pentru fiecare sarcină de 
lucru.

 Noul instrument de măsurare universal pentru calitatea aerului interior - testo 400 - și gama largă de sonde de precizie a 

fost dezvoltat pentru un singur scop: De a face măsurările din laboratoare și camere curate mai ușoare și mai simplificate ca 

niciodată.

Conexiuni multiple 

În cazul măsurătorilor mai exigente, testo 400 se 

dovedește a fi un ajutor polivalent extrem de eficient. Se 

pot utiliza până la 8 sonde simultan: două sonde Pt100, 2 

sonde TC precum și patru sonde cu Bluetooth. 
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Reglaj fără eroare

Cu testo 400, toate sondele digitale pot fi calibrate pentru 

până la 6 puncte de măsurare. Datele sunt stocate în 

sondă, compensând orice abatere de la precizie. Sonda 

de înaltă precizie Pt100 cu o precizie de până la ±0,05 °C 

este ideală pentru utilizare ca standard de lucru.

Măsurarea flexibilă, pe termen lung  

a parametrilor de proces

Înregistratorul de date privind calitatea aerului interior 

(IAQ) poate fi configurat și citit cu testo 400. Acest lucru 

facilitează determinarea parametrilor de proces precum 

umiditatea sau temperatura pe o perioadă de până la 21 

de zile. În tot acest timp, puteți beneficia în continuare de 

instrumentul dumneavoastră testo 400, ca de obicei. 

De la calibrarea aparatelor de măsură staționare până la măsurători pe termen lung ale parametrilor de proces pentru aerul 

din interior: Cu testo 400 este asistentul dumneavoastră de nădejde în cele mai complicate și exigente operațiuni. 
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Chiar și o sondă de înaltă precizie își ratează scopul dacă nu este potrivită pentru aplicația avută în vedere. În industriile 

chimică, cosmetică și farmaceutică, precum și în laboratoare sau camere curate au loc cele mai variate operațiuni de 

măsurare a temperaturii. Vorbind chiar și numai despre mediile în care se efectuează măsurarea, avem deja o gamă foarte 

largă de la lichide corozive la gaze volatile. O altă provocare o reprezintă fluctuațiile mari de temperatură.

Din aceste motive, în funcție de sarcina de măsurare, există diferite tipuri potrivite de senzori. Criteriile de selectare a 

senzorului constau în domeniul de măsurare, modelul, durabilitatea, timpul de răspuns și precizia. Gama de sonde 

Testo cuprinde trei clase diferite de senzori din care puteți alege:

Pt 100: Precizie înaltă

Sondele Pt100 sunt dotate cu senzori cu rezistență din 

platină, numărându-se astfel printre senzorii cu cel mai 

înalt grad de precizie. Acestea sunt durabile și rezistente la 

îmbătrânire. Cu toate acestea, dat fiind designul lor, timpul 

lor de răspuns este semnificativ mai mare decât cel al 

termocuplurilor. 

Termocuplu Tip K: Rapid

Termocuplurile Tip K se numără printre cei mai obișnuiți 

senzori. Aceștia se remarcă prin domeniul de măsurare 

cel mai mare (max. -40 °C până la +1200 °C) și un timp de 

răspuns foarte scurt de doar  

3 secunde.

NTC: Specialiști

Senzori cu tehnologie NTC (coeficient negativ de 

temperatură), denumiți și termistori. Acest tip modern 

și precis de senzori este prima alegere pentru aplicații 

provocatoare. Spre deosebire de termocupluri, acești 

senzori nu au nevoie de timp de aclimatizare, fiind așadar 

ideali pentru camere frigorifice și congelatoare.

Ghidul Testo pentru sonde.

Găsiți sondele de temperatură optime pentru munca dumneavoastră.
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Sondă de laborator Pt100 în tub de 
sticlă
•  Precizie de până la ±0,3 °C 
•  Pentru măsurări fiabile în medii 

corozive 
•  Domeniu de măsurare de la  

-50 la +400 °C

Cod produs 0618 7072

Sondă de imersie/penetrare
•  Precizie de până la ±0,15 °C 
•  Pentru măsurători în lichide și paste
•  Domeniu de măsurare de la  

-100 la +400 °C

Cod produs 0618 0073

Sondă de imersie/penetrare cu 
funcție de calibrare 
•  Precizie de până la ±0,05 °C: ideală 

pentru utilizare ca standard de lucru
•  Pentru măsurători în lichide și paste 
•  Domeniu de măsurare de la  

-80 la +300 °C

Cod produs 0618 0275

Sondă robustă pentru aer, cu 
acțiune rapidă 
•  Precizie de până la ±0,15 °C 
•  Pentru măsurarea cu precizie a 

temperaturii aerului 
•  Domeniu de măsurare de la  

-100 la +400 °C

Cod produs 0618 0072

Sondă de temperatură flexibilă 
•  Precizie de până la ±0,3 °C 
•  Cu vârf flexibil pentru măsurări în 

spații greu accesibile și în lichide
•  Domeniu de măsurare de la  

-100 la +260 °C

Cod produs 0618 0071

Sondă de suprafață cu reacție 
rapidă 
•  Domeniu de măsurare pe termen 

scurt  
până la +500° C

•  Potrivită și pentru suprafețe 
denivelate

•  Timp de răspuns de doar 3 secunde 
grație termocuplului bandă

Sondă de temperatură cu magnet 
•  Domeniu de măsurare de la  

-50 °C la +400 °C
•  Ideală pentru măsurarea temperaturii 

superficiale a suprafețelor metalice
•  Cu cablu de 1,6 m

Cod produs 0602 0393

Cod produs 0602 4892

Sonde digitale cu  
senzor de temperatură Pt100 Sonde cu senzor NTC

Sonde cu  
termocuplu Tip K

Sondă robustă pentru aer
•  Domeniu de măsurare de la  

-50 la +125 °C
•  Precizie de până la ±0,2 °C
•  Timp de răspuns scurt grație 

senzorului expus 

Cod produs 0615 1712

Găsiți mai multe sonde cu senzor NTC pe www.testo.com

Găsiți mai multe sonde cu termocuplu de Tip K pe www.testo.com
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Alte sonde pentru aplicații în laborator

Sonde pentru temperatură și umiditate

Cod produs EUR

Sondă de umiditate/
temperatură de înaltă 
precizie
cablu fix

•  Înregistrează umiditatea relativă a aerului și temperatura 
aerului  
în spații închise

•  Precizie ±(0,6 %UR + 0,7 % din v. m..) 
•  Calibrarea camerelor climatice  

conform directivei DAkKS 5-7

0636 9772

Sondă robustă  
de umiditate/temperatură
cablu fix

•   Pentru măsurări în gaze de evacuare industriale,  
în material la vrac și în camere de încercări climatice

•  Calcularea temperaturii globului umed, punctului de rouă și  
umidității absolute

•  Rezistă la condiții ambientale dure de până la +180 °C

0636 9775

Sonde pentru măsurarea vitezelor aerului în nișele de laborator

Cod produs EUR

Sondă pentru nișe de 
laborator
cablu fix

•  Măsoară viteza aerului, debitul volumic și temperatura aerului
•  Compensare automată a presiunii absolute
•  Măsurare conform standardelor, pe baza  

DIN EN 14175-3/-4

0635 1052

Sondă cu elice de înaltă 
precizie
(Ø 100 mm) –  
incl. senzor de temperatură, 
cablu fix

•  Meniu clar structurat pentru măsurarea debitului volumic și 
determinarea în paralel a vitezei aerului, debitului volumic și 
temperaturii aerului

•  Ideală pentru măsurarea curgerii laminare:  
înregistrează cele mai mici viteze de la 0,1 m/s 0,1 m/s

•  Domeniu de măsurare până la +70° C

0635 9372

Înregistrator de date

Cod produs EUR

Înregistrator de date IAQ 
pentru  
măsurări pe termen lung

•  Configurabil prin instrumentul de  
măsurare multifuncțional testo 400

•  Pentru monitorizarea pe termen lung a parametrilor aerului 
interior  
relevanți pentru procese

•  Posibilitatea de a conecta până la șase sonde cu cablu fix

0577 0400

Nu ați găsit sonda adecvată pentru aplicația dumneavoastră?
Serviciul de sonde personalizate al Testo va construi sonda de temperatură adecvată aplicației dumneavoastră, inclusiv cu omologare pentru 15 
ani de funcționare fără erori  
în domeniul de utilizare vizat.  

Găsiți mai multe produse la reprezentantul dumneavoastră Testo sau pe www.testo.com

www.testo.com
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Mai multe sonde și înregistratoare de date  
pentru laboratoare și camere curate.


