
Viteza aerului.
Sub control.

Tehnologia inteligentă de măsurare a sistemelor de ventilație și aer condiționat de la Testo

Operat prin 
smartphone:
testo 420/Sondele inteligente Testo
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Tehnologia inteligentă de măsurare a sistemelor de ventilație și aer condiționat de la Testo

Grile diferite. Viteze diferite. Un singur expert.

Testarea sistemelor de ventilație și a aerului condiționat – în conducte sau la grilele de 
ventilație cu instrumente multifuncționale.

Datorită diverselor locații de măsurare și a diferitelor viteze 

de curgere, cerințele tehnologiei de măsurare privind 

punerea în funcțiune  și întreținerea  sistemelor de ventilație 

și aer condiționat sunt foarte ridicate.

Determinarea exactă a debitului, măsurători rapide la fața 

locului în conducte sau înregistrarea turbulențelor la grilele 

de ventilație sunt imposibile de determinat fără mijloace de 

măsurare adecvate. Fără acestea nereușind să se asigure 

calitatea optimă a aerului interior în clădiri rezidențiale și 

nerezidențiale.

Rezultatele exacte pot fi obținute doar prin măsurarea 

directă în conductă. Cu toate acestea, conductele de 

ventilație sunt  frecvent ascunse sau inaccesibile adesea 

fiind necesar să se recurgă la măsurători la grilele de 

evacuare. În plus, turbulențele din conducte și de la     

grilele de ventilație falsifică adesea rezultatele. De aceea  

măsurătorile precise ale debitului sunt dificil de efectuat. 

Din acest motiv, Testo oferă soluția optimă pentru fiecare 

tip și domeniu de măsurare: sonde cu fir cald, anemometre 

cu elice, instrumente de măsurare a presiunii diferențiale, 

instrumente de măsurare în formă de pâlnie și instrumente 

de măsură multifuncționale. Dispozitivul de uniformizare 

a fluxului de aer patentat Testo, elimină turbulențele și 

transformă fluxul de aer într-unul aproape uniform. Găsiți 

aici mai multe informații despre măsurători precise și 

eficiente ale debitului de aer.
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Tehnologia de uniformizare a fluxului de aer 

patentată Testo

Măsurarea precisă a debitului volumetric la grilele 

turbionare sau la evacuare este deosebit de dificilă 

fiind îngreunată adesea de turbulențe. Pentru obținerea 

unor rezultate exacte, Testo a dezvoltat dispozitivul de 

uniformizare a fluxului de aer, testo 420 și testovent testo 

417. Dispozitivul elimină turbulențele la ieșirea din grilele 

turbionare și transformă fluxul de aer într-unul aproape 

uniform, lucru care conduce la o măsurare exactă a 

debitului volumetric al sistemului VAC.

Soluții inovatoare prin aplicația pentru mobil

Verificarea e-mailurilor, a temperaturilor, sau planificarea 

măsurătorilor: lucrurile sunt acum mai ușoare cu un 

smartphone. Măsurătorile la grilele de ventilație sunt 

acum mai convenabile și mai puțin stresante cu aplicațiile 

noastre pentru mobil, gratuite, pentru măsurarea debitului 

volumetric cu balometrul testo 420 sau cu aplicația pentru 

sondele inteligente, Testo Smart Probes App.

•  Măsurători independente de locație: Smartphone-ul 

devine ecranul dumneavoastră.

•  Afișarea valorilor măsurate în mod convenabil: Valorile 

sunt întodeauna la îndemănă.

• Documentație inteligentă: Crearea și salvarea rapoartelor 

măsurătorilor și expedierea acestora către orice adresă de 

e-mail.

Serviciu rapid de calibrare 

Pentru noi, precizia de măsurare nu se oprește doar la 

livrarea instrumentelor. Calibrare periodică este indispensa-

bilă pentru rezultate constante și fiabile. Acesta este motivul 

pentru care,Testo Industrial Services (TIS) are o rețea mon-

dială de laboratoare de etalonare proprii. Acest lucru vă 

permite accesul rapid la serviciile noastre acreditate de cal-

ibrare, astfel încât să puteți continua să lucrați într-un mod 

cât mai eficient.
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Măsurarea fluxului de aer în conducte

Măsurători precise și exacte în conducte.

Modul simplu pentru rezultate optime în toate domeniile de măsură

Termo-anemometru testo 

425 (0 la 20 m/s)

Instrumentul nostru de precizie pentru 

măsurarea vitezei fluxului  între 1 și 5 

m/s. Cu o sondă atașată permanent 

și un mâner telescopic de până la 820 

mm pentru măsurători în conducte.

°Cm/s

Termo-anemometru  

testo 405 (0 la 10 m/s)

Extrem de precis în intervalul de 

măsurare cuprins între 0 și 2 m/s. 

Echipat cu sondă telescopică 

extensibilă până la 300 mm. În plus 

calculează automat debitul volumetric.

°Cm/s

Termo-anemometru  

testo 405i (0 la 30 m/s)

Operare ușoară datorită funcționării 

exlusive prin aplicația pentru mobil Testo 

Smart Probes App. Crearea rapoartelor și 

expedierea  acestora către orice adresă de 

e-mail este de asemenea posibilă.

°Cm/s

Pentru ca aerul condiționat și sisteme de ventilație să 

funcționeze corespunzător, viteza fluxului de aer în canalul 

de aerisire trebuie verificată cu regularitate. Numai atunci 

când fluxurile de aer corespund cerințelor din încăperi 

(cald, frig sau aer proaspăt) și sunt evacuate în mod corect,  

calitatea aerului din interior este optimă. În cazul în care 

canalul de ventilație este accesibil, măsurarea în conductă 

este cea mai bună soluție. Deși rezultatele sunt de obicei 

foarte precise, trebuie să se țină cont de faptul că fluxul de 

aer este de obicei neomogen și turbulent.

În scopul obținerii unor rezultate exacte, măsurătorile 

trebuie să fie întotdeauna luate în mai multe puncte din 

secțiunea transversală a conductei. În urma acestor 

măsurători, viteza medie de curgere este calculată pe baza 

valorilor individuale.

Instrumentele de măsurare VAC Testo vă sprijină atât în 

cazul măsurătorilor la grilele de vențilație cât și în calcularea 

automată a debitului volumetric.

Instrumentul potrivit cerințelor dumneavoastră depinde de 

intervalul vitezei aerului pe care doriți să il măsurați.

Viteze mici de până la 5 m/s
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Pam/s

Balometru cu funcții extinse 

testo 420 (-120 la +120 Pa)

Măsurători precise ale vitezei 

fluxului de până la 14 m / s, și a 

presiunii în combinație cu un tub 

Pitot.

Anemometru compact 

testo 416 (0.6 la 40 m/s)

Instrumentul nostru cu acuratețe 

mare care măsoară viteza fluxului 

de aer de la 5 m/s. Mâner tele-

scopic de până la 890 mm.

m/s

Instrument de presiune 

diferenţială testo 510 (-100 la 

+100 hPa)

Ușor de operat, compact și cu 

display integrat.

hPam/s

Manometru diferențial cu 

Bluetooth și App

testo 510i (-150 la +150 hPa)

Operare ușoară datorită 

funcționării prin aplicația pentru 

mobil Testo Smart Probes App. 

Crearea rapoartelor și expedierea  

acestora pe e-mail.

hPam/s

Viteze medii de peste 5 m/s Viteze medii și mari de la 40 la 100 m/s, precum și 

fluxuri de aer cu impurități
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Măsurarea fluxului de aer la grilele de aerisire

Măsurători precise la grilele de aerisire.

Tehnologia de măsurare Testo oferă rezultate fiabile chiar și la punctele grilele turbionare.

Măsurătorile la grilele de aerisire sunt necesare pentru 

o calitate optimă a aerului din interior. Procedurile de 

măsurare obișnuite la grile se bazează pe un flux de curgere 

uniform (laminar). La grilele turbionare sau anemostate se 

creează turbulențe care pot genera măsurători eronate. 

Balometru cu funcții extinse 

testo 420 (40 la 4000 m3/h)

Măsurători ale fluxului de aer la 

intrare și la ieșire. Ideal pentru grile 

de ventilație de la 360 mm, în clădi-

rile nerezidențiale. Documentare 

ușoară și convenabilă cu testo 420 

App.

Poate fi combinat cu pâlnii inter-

schimbabile de dimensiuni diferite: 

360 x 360 mm / 915 x 915 / 1220 x 

305 mm / 1220 x 610 mm.

%RH °C Pam/s

m3/h

Anemometru cu elice testo 

417 set 2 (0 la 440 m3/h)

Cu 2 pâlnii de măsurare (Ø 200 

mm pentru anemostate circulare 

și 330 x 330 mm pentru anemo-

state rectangulare ) și cu dispozi-

tiv de uniformizare. Măsurători ale 

fluxului de aer la intrare și la ieșire 

în clădiri rezidențiale. Ideal pentru 

grile de ventilație de până la 330 

mm. Cu măsurarea debitului până 

la 200 m3 / h.

m/s °Cm3/h

Pentru a putea măsura aceste fluxuri de curgere neuniforme, 

este esențial să se atașeze la instrumentul de măsurare, o 

pâlnie cu un dispozitiv de uniformizare a fluxului de aer.

Pâlniile patentate Testo,  garantează măsurători precise 

chiar și în flux de aer neuniform (turbulent).

Acuratețe mare chiar și in flux turbulent
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Anemometru cu elice 

testo 417 (0.3 la 20 m/s)

Măsurători rapide cu ajutorul 

sondei cu elice Ø 100 mm și 

cu funcția de calculare a valorii 

medie. 

°C m3/hm/s

Anemometru cu elice testo 

410i (0.4 la 30 m/s)

Operat prin smartphone. Docu-

mentarea și crearea raportelor și 

transmiterea acestora prin e-mail  

cu ajutorul aplicației testo Smart 

Probes App.

°Cm/s

Anemometru cu elice testo 

410-2 

(0.4 la 20 m/s)

Elice montată permanent, cu un 

diametru de 40 mm și senzor de 

umiditate.

°C %RHm/s

Set pâlnii pentru anemo-

state circulare/rectangulare 

testovent 417

Pentru măsurători precise la 

grilele de aerisire.
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Măsurători multifuncționale

Instrumente
multifuncționale 
pentru măsurători în 
conducte și la grilele de 
ventilație.

Înregistarea mai multor parametrii VAC nu doar 
a vitezei fluxului.

Sondă cu elice Ø 16 mm (0635 9535)

(0.6 la 40 m/s)

Cu mâner telescopic max. 890 mm, pentru 

măsurători în conducte și calcularea rapidă a 

debitului volumetric.

Sondă viteză cu fir cald Ø 12 mm (0635 1535)

(0 la 20 m/s)

Sondă pentru măsurarea temperaturii şi a 

umidităţii, cu mâner telescopic de maxim 745 

mm.

Sondă cu elice, Ø 100 mm (0635 9435) 

(0.3 la 20 m/s)

Ideal pentru determinarea debitului volumetric și 

a vitezei de curgere la grilele de ventilație. Pentru 

măsurarea la anemostate și grile de ventilație, 

recomandăm setul testovent 417. 

Set pâlnii testovent 417 (0563 4170)

În combinație cu sondele cu elice 0635 9435 și 

0635 9542, permite măsurarea precisă și comodă 

la grile de ventilație și anemostate.

Sonde potrivite pentru testo 435-4:

Anemometru multifuncțional pentru 

măsurarea calitații aerului interior 

testo 435-4

Testo 435-4 funcționează eficient și sigur, fără a 

avea nevoie de programare prealabilă:

•  Măsurarea rapidă în conductă la atingerea unui 

singur buton

• Senzor integrat de presiune diferențială,     

   pentru măsurători cu tub Pitot și monitorizarea   

   filtrului

• Flexibilitate datorită sondelor radio pentru 

   temperatură și umiditate

•  Include software PC pentru analiza și 

documentarea valorilor

hPam/s°C Lux%RH ppm
CO2

Cu instrumentele noastre de măsurare multifuncționale, 

măsurați rapid și precis toți parametrii aerului condiționat 

și a sistemelor de ventilație cu ajutorul sondelor adecvate 

de la Testo. Utilizează libertatea maximă de asociere și 

conectează sonde diferite la testo 480 sau testo 435: de ex 

sonde cu fir cald, sonde cu elice sau tuburi Pitot. În plus 

față de viteza de curgere, debitul volumetric, temperatura 

și umiditatea, cu instrumentele noastre multifuncționale 

puteți măsura presiunea absolută și diferențială, 

intensitatea luminii, căldura radiantă, gradul de turbulențe și 

concentrația de CO2 cu doar un singur instrument.
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Instrumentul multifuncțional VAC testo 480

Testo 480 vă sprijină în toate sarcinile de 

măsurare și garantează calitatea optimă a aerului 

din interior, datorită programelor ghidate de 

măsurare integrată și a funcțiilor suplimentare 

practice:

• Programe ghidate de măsurare a debitului 

volumetric, gradulului de turbulență și confort 

(PMV / PPD)

• Respectarea normelor sistemelor VAC în rețea, 

conform EN 12599

• Măsurători confortabile în conducte: adâncimea 

sondei de imersie este calculată și afișată în mod 

automat.

• Condiții fiabile de lucru datorită marcajelor de 

lungime ușor vizibile de pe telescop

• Stocarea rapidă a valorilor măsurate cu butonul 

“Save” integrat în sondă

hPam/s°C Lux%RH ppm
CO2

Sondă cu elice Ø 16 mm (0635 9542)

(0.6 la 50 m/s)

Ideală pentru măsurarea vitezei aerului în 

conducte. Înregistrează, de asemenea, debitul 

volumetric și temperaturi de până la +70 °C. 

Măsurători confortabile chiar și la conducte mari 

datorită mânerului telescopic de până la 960 mm. 

Sondă termică cu fir cald (0635 1543)

(0 la 20 m/s)

4 funcții într-o singură sondă: Măsurarea vitezei 

aerului, a temperaturii, a umiditatății și a presiunii 

absolute în conducte și la grilele de ventilație cu 

flux laminar. Cu mâner telescopic cu lungime de 

până la 1,100 mm pentru suprafețe înalte. 

Sondă cu elice Ø 100 mm

(0635 9343) (0.3 la 20 m/s)

Măsurarea vitezei aerului, debitului și a 

temperaturii de până la +60 °C la grile. Testovent 

417 este de asemenea potrivit pentru măsurători 

la grilele turbionare.

Sonde potrivite pentru testo 480
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Domeniu de 
măsură

Documen-
tație

Telescop Pâlnie Sondă 
Pitot

Memorie EN  
12599

Debit 
total

În conducte

testo 405 0 la 10 m/s 300 mm

testo 405i 0 la 30 m/s App 400 mm

testo 425 0 la 20 m/s 820 mm

testo 416 0.6 la 40 m/s 890 mm

testo 510 + tub Pitot* 2 la 40 m/s  *

testo 510i + tub Pitot* 2 la 50 m/s App  *

testo 420 + tub Pitot* 0.2 la 14 m/s App  *

La grilele de ventilație

testo 420 set 40 la 4000 m³/h App  *

testo 417 set 2
0.3 la 20 m/s
0 la +440 m³/h

testo 417
0.3 la 20 m/s
0 la +99999 m³/h  *

testo 410-2 0.4 la 20 m/s

testo 410i 0.4 la 30 m/s App

Instrument multifuncțional 
testo 480

Soft PC
Imprimantă  *  *

testo 480 + sondă cu elice*
(0635 9542) 0.6 la 50 m/s 950 mm

testo 480 + sondă cu fir cald*
(0635 1543) 0 la 20 m/s 1100 mm

testo 480 + sondă cu elice/tempe-
ratură* (0635 9343) 0.1 la 15 m/s

Instrument multifuncțional testo 
435-4

Soft PC
Imprimantă  *  *

testo 435-4 +sondă cu elice* 
(0635 9535) 0 la 40 m/s 890 mm

testo 435-4 + sondă cu fir cald* 
(0635 1535) 0 la 20 m/s 745 mm

testo 435-4 + sondă cu elice/temper-
atură*(0635 9435) 0.3 la 20 m/s

*opțional

Functional overview

Măsurarea vitezei de curgere

Comparație produse

Tub Pitot
Tub Pitot, Ø 7mm, oţel 
inoxidabil, pentru măsurarea 
vitezei de curgere*

0554 4200

0635 2145

0635 2345

Tub Pitot, lungime 500 mm, Ø 7 mm,

Tub Pitot, lungime  350 mm, Ø 7 mm

Tub Pitot, lungime  1000 mm, Ø 7 mm
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Sugestii comandă

Tehnologia de măsurare în conducte și la grilele de ventilație

Informații pentru comandă:

testo 405
Termo-anemometru testo 405 cu tijă telescopică, 
inclusiv suport de fixare în conductă și baterii.

Cod produs 0560 4053

testo 405i
Termo-anemometru testo 405i cu Bluetooth și 
aplicație pentru mobil.

Cod produs 0560 1405

testo 416
testo 416, anemometru cu sondă telescopică 
conectată permanent (lungime maximă 890 mm) 
cu elice de 16 mm, cu baterie şi protocol de 
calibrare din fabrică.

Cod produs 0560 4160

testo 425
testo 425 termo-anemometru cu sondă atașată 
permanent, pentru măsurarea temperaturii și 
a vitezei, cu tijă telescopică (max. 820 mm), 
protocol de calibrare din fabrică și baterie.

Cod produs 0560 4251

incl. App

testo 510

Instrument pentru presiune diferenţială testo 510, 
furtune din silicon (Ø 4 mm și 5 mm) cu adaptor, 
include capac de protecție, protocol de calibrare 
din fabrică, husă de protecție și baterii.

Cod produs 0563 0510

testo 510i
Sondă inteligentă pentru presiune diferențială cu 
Bluetooth și aplicație pentru mobil, include set 
furtune (Ø 4 mm și 5 mm) cu adaptor, baterii și 
protocol de calibrare din fabrică.

Cod produs 0560 1510

incl. App

testo 420
Balometru cu funcții extinse testo 420 incl. baterii și 
protocol de calibrare din fabrică.

Cod produs 0560 0420

testo 417
Anemometru compact testo 417 cu sondă cu elice 
Ø 100 mm, include o pâlnie circulară cu diametru de 
200 mm și o pâlnie pentru anemostate rectangulare 
de 330 x 330 mm.

Cod produs 0563 4171

testo 410-2
testo 410-2 anemometru cu elice pentru măsurarea 
vitezei aerului, a umidității și a temperaturii, include 
capac de protecţie, brațară pentru încheietura mâinii, 
baterii şi protocol de calibrare din fabrică.

Cod produs 0560 4102

testo 410i
testo 410i  anemometru cu elice,
include baterii și protocol de calibrare din 
fabrică.

Cod produs 0560 1410 incl. App

incl. App
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Sugestii comandă:

Tehnologia de măsurare la grilele turbionare

Tehnologia de măsurare în conducte și la grilele de ventilație

Set testo 420
pâlnie cu dimensiunile 610 x 610 mm, 5 tije pen-
tru montarea pâlniei (4 utilizate plus 1 de rezervă), 
cablu USB, baterii, geantă de transport cu role.

0554 4200

0554 4201

0554 4202

0554 4203

Husă pentru debit de 360 x 360 mm

Accesorii:

Husă pentru debit de  305 x 1220 mm

Husă pentru debit de 610 x 1220 mm

Husă pentru debit de 915 x 915 mm

Cod produs 0563 4200

0554 4209Trepied, extensibil până la 4m

incl. App Set 2 testo 417
Setul testo 417-2 conține anemometru digital, 
pălnie pentru anemostate circulare cu diametrul de 
200 mm și pălnie pentru anemostate rectangulare 
330 x 330 mm și dispozitiv de uniformizare a fluxu-
lui de aer la difuzoarele elicoidale testovent 417.

Cod set 0563 4172

testo 480
Instrument multifuncțional testo 480, soft pentru 
PC “EasyClimate”, alimentator, cablu USB și 
protocol de calibrare.

Cod produs 0563 4800

0635 9542

0635 1543

0635 9343

Sondă cu elice, Ø 16 mm, cu telescop 

Accesorii:

Sondă termică pentru măsurarea vitezei 
aerului (fir cald) Ø 10 mm, rabatabilă la 
90°

Sondă de măsurare cu elice Ø 100, pentru 
măsurători la grilele de ventilație

testo 435-4
Instrument multifuncțional testo 435-4, include  
soft pentru PC “Com Soft”, alimentator, cablu 
USB și baterii.

Cod produs 0563 4354

0635 9535

0635 1535

0635 9435

Sondă cu elice, telescopică, Ø 16 mm

Accesorii:

Sondă cu fir cald, pentru măsurarea 
temperaturii şi a umidităţii, Ø 12 mm, 
cu mâner telescopic

Sondă cu elice, diametrul 100 mm, 
pentru măsurători la grilele de ventilație


