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testo 400: 
Prehľad menu meraní

Menu meraní Funkcie

• Pre všetky sondy

•  Aktivácia funkcie záznamníka

• Jednobodové alebo časové meranie

• Zobrazenie nameraných hodnôt ako 
samostatné hodnoty, v tabuľke, v grafe

• Pre všetky sondy na meranie prúdenia (so 
žeraveným vláknom , vrtuľové)

• Požadované zadanie geometrie kanála

• Jednobodové alebo časové meranie

•  Import informácií o mieste merania zo 
správy zákazníkov

• Pre všetky sondy na meranie 
prúdenia (so žeraveným vláknom, 
vrtuľové) a Prandtlové rúrky

• Požadované zadanie geometrie 
kanála a otvorov v kanáli

• Jednobodové alebo časové meranie

•  Výpočet neistoty meraní podľa EN 12599
• Automatické zobrazenie hĺbky zasunutia 

pri priečnom meraní v kanáli

• Rozdelenie pre hranatý kanál podľa 
triviálne metódy a pre oválny kanál podľa 
metódy stredovej osi.

• Pre všetky sondy na meranie 
prúdenia (so žeraveným vláknom, 
vrtuľové) a Prandtlové rúrky

• Požadované zadanie geometrie 
kanála a otvorov v kanáli

• Jednobodové alebo časové meranie

• Automatické zobrazenie hĺbky zasunutia 
pri priečnom meraní v kanáli

• Rozdelenie pre hranatý kanál podľa 
metódy log-tchebycheff a pre oválny kanál 
podľa log-lineárnej metódy

1. Základný náhľad 

Individuálne zobrazenie 
nameraných hodnôt 
každej sondy.

2. Objemový prietok
– vo vzduchotechnickom
kanáli
Určenie objemového prietoku 

vo vzduchotechnickom kanáli.

3.  Objemový prietok
– vo vzduchotechnickom
kanáli (EN 12599)

Stanovenie objemového 
prietoku v kanáli pomocou 
merania siete podľa 
EN 12599.

4.  Objemový prietok
– vo vzduchotechnickom
kanáli (ASHRAE 111)

Stanovenie objemového 
prietoku v kanáli 
pomocou merania siete 
podľa ASHRAE 111.



* Tieto ponuky merania budú dostupné len v najnovšej verzii prístroja testo 400. 

FunkcieMenu meraní

•  Pre všetky sondy na meranie prúdenia (so 
žeraveným vláknom, vrtuľové) 

•  Potreba zadania výstupnej oblasti

• Automatické rozlíšenie medzi 
privádzaným a odvádzaným vzduchom 
pri použití 100 mm vrtuľkové sondy

• Jednobodové alebo časové meranie

•  Import informácií o mieste 
merania zo správy zákazníkov

• Meracie kužele vhodné pre vyústky
až do 200 x 200 mm alebo 330 x 330 mm

• Automatické rozpoznanie meracieho kužeľa

• Automatické rozlíšenie medzi privádzaným 

a odvádzaným vzduchom pri použití 100 

mm vrtuľkové sondy

•  Stanovenie dynamického tlaku v 
potrubí pomocou Prandlovej rúrky

•  Doporučené pre rýchlosti prúdenia > 3 m/s  
a/alebo veľmi kontaminované prúdenie

•  Je potrebné zadanie faktora pomocnej 
trubice udávaného výrobcom

•  Zadanie okolitej teploty a okolitého 
tlaku potrebné pre kompenzáciu 
hustoty

•  Potreba zadánia faktora udávaného 
výrobcom (K-faktor alebo C-faktor)

•  Meranie v polohe predpísanou výrobcom

• Špecifické faktory sú uvedené v 
dokumentácii výrobku

•  Výpočet objemového prietoku na 
základe tohto vzorca: k* √ΔP

5. Objemový prietok
– výustky

Stanovenie 
objemového prietoku 
na výustkách.

6.  Objemový prietok
 – merací kužeľ

Zjednodušené meranie 
objemového prietoku
na vzduchových výustkách 
s meracím kužeľom Testo.

7.  Objemový prietok
 – Prandtlová rúrka

Stanovenie objemového 
prietoku v potrubí 
pomocou Prandtlovej 
rurky.

8.  Objemový prietok
 – K-faktor

Stanovenie 
objemového prietoku 
na jednotlivých 
súčastiach meraním 
referenčného tlaku
a zadaním faktora 
udávaného výrobcom.
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*  Tieto ponuky merania budú dostupné len v najnovšej verzii prístroja testo 400.  

FunkcieMenu merania

•  PMV/PPD: Pre miestnosti (napr. 
pracovisko, verejné budovy)

• Potrebné parametre: Teplota guľového 
teplomera, okolitá teplota a vlhkosť, 
rýchlosť prúdenia vzduchu

•  Hodnota PMV: Index, ktorý 
predpovedá priemernú hodnotu 
hodnotenia klimy veľkou skupinou ľudí

• PPD index: Kvantitativna predikcia 
počtu nespokojných osob v určitej 
okolitej klime

• Prievan: Percento osôb, ktoré majú pocit 
nepohodlí v důsledku proudění vzduchu

• Stupeň turbulencie: vyjadruje kolísanie 
rýchlosti prúdenia vzduchu a intenzity 
prúdenia vzduchu

•  Pre meranie až na 3 miestach sučasne

• Rozlišovanie medzi pracoviskami s 
možnosťou státia a sedenia

10.  Pohoda prostredia
– PMV / PPD
(EN 7730 / ASHRAE 55)

Stanovenie parametrov 
pohody prostredia PMV 
a PPD. 

11.  Nepohodlie – prievan

 Stanovenie 
parametrov pohody 
- prievanu a stupňa 
turbulencie.

• Normálna efektívna teplota: Použiteľná pre 
oblečené osoby a pri okolitých podmienkach 
bez dodatočného vyžarovaného tepla

•  Nutné meranie teploty, vlhkosti a 
rýchlosti prúdenia vzduchu

• Voliteľne možno pripojiť guľový teplomer
na meranie správnej ( korigovanej) 
efektívnej teploty (CET)

12.  Pohoda prostredia
– NET

Stanovenie normálnej 
efektívna teploty (NET) na 
pracoviskách s vysokou 
teplotnou záťažou.*

• Pre všetky sondy meracie prúdenia 
(so žeraveným vláknom, vrtuľové) a 
Prandltovej rúrky

•  Potreba zadania geometrie 
kanála a otvorov v potrubí

• Jednobodové alebo časové meranie

• Automatické zobrazenie hĺbky zasunutia 
pri priečnom meraní v kanáli

• Rozlíšenie medzi hranatým a 
oválnym kanálom

9.  Objemový prietok
 – vo vzduchotechnickom
kanáli (EN 16211)

Stanovenie objemového 
prietoku v kanáli pomocou 
merania siete podľa EN 
16211.*
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* Tieto ponuky merania budú dostupné len v najnovšej verzii prístroja testo 400.   

FunkcieMenu meraní

• Používanie integrovaných tlakových 
pripojenie testo 400

•  Vhodné pre monitorovanie tlakov filtra

• Najvyššia presnosť v spodnom rozsahu 
merania pre čisté priestory (napr. 
meranie diferenciálnych tlakov medzi 
dvoma miestnosťami)

15.  Diferenčný tlak
– ΔP

 Meranie rozdielov 
medzi dvoma 
tlakmi.

•  Potrebné dve teplotné sondy

• Možnosť zadania korekčného 
faktora povrchovej teploty

14.  Diferenčná teplota
– ΔT

Meranie diferenčných 
teplôt dvoma teplotnými 
sondami.

• Na určenie hodnoty WGBT sa musí merať 
teplota prirodzene vetraného mokrého 
teplomera (tnw), teplota vzduchu (ta) a teplota 
guľového teplomera (tg)

•  Index WBGT je obvykle uvedený v °C

• WBGT sa aplikuje vo vnútri aj mimo budov 
bez slnečného žiarenia. WBGTS platí mimo 
budov sa slnečným žiarením

• Indexy sú vypočítané podľa nasledujúcich 
vzorcov:

WBGT = 0.7 tnw + 0.3 tg 
WBGTS = 0.7 tnw + 0.2 tg + 0.1 tg

13.  Pohoda prostredia
– WBGT

Stanovenie tepelného 
zaťaženia osoby v 
teplej okolitej klíme na 
základe indexu WBGT 
(Wet Bulb Globe 
Temperature).*
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