Vær sikker.

Luftmengde og inneklimamåling
forbedret til det ypperste
Det nye universelle inneklimainstrumentet testo 400.

Luftmengde & inneklimamålinger med testo 400

Smartere. Raskere. Bedre:
Den nye generasjon av luftmengde og
måleteknologi for inneklima.

Rett på:
Bytt følere under måling uten
omstart.

Måleassistent:
Smart støtte for feilfri
måling.

SmartTouch

Til
videoene:
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Vær sikker.

Kan brukes overalt:
Stort utvalg av følere for alle dine
luftmengde- og inneklimamålinger.

Alltid klar til bruk
Følerne kalibreres
uavhengig av
måleinstrumentet.

Spar tid:
Fullfør måling med komplett
dokumentasjon direkte ute hos
kunden.
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Luftmengde & inneklimamålinger med testo 400

Smartere: Enkel i bruk

Det nye universelle inneklimainstrumentet testo 400 og det brede utvalget av presisjonsfølere ble utviklet med bare ett mål i
tankene: Gjøre alle måleoppgaver i ventilasjons- og klimaanlegget enklere og mindre komplisert for deg enn noen gang før.

Alt under kontroll med et fingertrykk

Trådløs måling med ett klikk

Du betjener testo 400 med Smart-Touch-teknologien like intuitivt som
smarttelefonen din.

Du starter og stopper ganske enkelt målinger med en tast på følerhåndtaket.

Alle data på et øyeblikk

Meget effektiv allrounder

Du ser alle måledata umiddelbart og tydelig på det store 5 “HDdisplayet.

Og for mer krevende målinger kan opp til åtte følere brukes samtidig (4
x Bluetooth, 4 x kabel).

Ha alltid den rette føleren tilgjengelig
De fleksible Bluetooth- og kabel-følerne fra den nye følerserien er helt
kompatible med hverandre.
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Vær sikker.

Raskere: Spar tid med dokumentasjon og
behandling av måledata.
Med testo 400 kan du nå utføre arbeidsprosesser som tidligere kun var mulige med PC og programvare - direkte på stedet
med bare ett måleinstrument!

Kunder og måleplasser er alltid med deg

Bli kvitt papirarbeidet

Du kan lagre kunder og målesteder direkte i måleinstrumentet,
administrere dem og bruke dem på nytt for gjentatte målinger.

Du lager profesjonelle rapporter med alle relevante data, bilder og
kommentarer direkte på målestedet, og du kan sende dem umiddelbart
med WiFi/Bluetooth.

Digitalt arkiv
Alle målinger lagres sikkert i det 1,3 GB store minnet i instrumentet. Du
kan hente alt raskt takket være den intelligente søkefunksjonen.

Appen til PCen din
Programvaren DataControl som lar deg behandle måledata, analysere
og lage rapporter meget detaljert i ettertid på kontoret, er inkludert i
leveransen.
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Luftmengde & inneklimamålinger med testo 400

Bedre: Feilfrie resultater med
måldataassistenten.
Med testo 400 har du alltid din egen personlige smarte hjelper med deg. Jo mer krevende måling, jo mer støtter måleassistenten i instrumentet deg i oppsett, utførelse og evaluering av resultater.

SmartTouch

Rask støtte
Målassistenten er der for å hjelpe deg i alle
relevante målinger. Takket være intuitive
menystrukturer og grafisk presentasjon,
mister du aldri oversikten, selv med flere
målepunkter.
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Vær sikker.

Hvordan måleassistenten hjelper deg:
Inneklimamåling i henhold til
EN12599 og ASHRAE 111
Konfigurering: Angi kanalgeometri,
åpninger og målepunkter, beregning av
måledybder
Måling: Grafisk anvisning av alle relevante
målepunkter
Resultat: Angivelse av luftmengde og
nøyaktig estimering av måleusikkerheten

PMV/PPD (termisk komfort)
i henhold til EN ISO 7730 og
ASHRAE 55
Konfigurering: Bestemmelse av
bekledningsindeks og aktivitet
Måling: Samtidig måling av omgivende og
utstrålte temperaturer, lufthastighet og relativ
luftfuktighet
Resultat: Presentering av PMV/PPD (termisk
komfort) kurven med en evaluering

Turbulensmåling i henhold
til DIN EN 7730
Konfigurering: Plassering av følere i
måleposisjoner
Måling: Samtidig måling i tre høyder i
henhold til standarden
Resultat: Bekreftelse av måleverdier i alle
høyder som en verdi, tabell og graf.
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Forbedret til det ypperste:
Luftmengdemåling.
Hvordan testo 400 overbeviser deg i kanaler og utløp
• Måleassistent for måling av luftmengde i
henhold til standard.

• Trådløse Bluetooth-følere for maksimal
bevegelsesfrihet på jobb.

• Du har alle målelokasjoner med deg til enhver tid
og klar til bruk.

• Du fullfører ganske enkelt målerapportene på
stedet - direkte med testo 400.

Måling i kanaler
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Egnende følere

Vingehjuls-føler
(Ø 16 mm)

Hetetråds-føler
inkl. temperatur- og
fuktighets-føler
Hetetråds-føler
inkl. temperatur-føler
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Teleskopforlengere
(0.9 m)
Vingehjuls-føler
(Ø 16 mm) inkl.
temperatur-føler

Vær sikker.

Måling på utløp
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Egnede følere

Høypresisjons
vingehjuls-føler
(Ø 100 mm) inkl.
temperatur-føler

testovent 417 traktsett

Uttrekkbart
telekop
(37.5 – 100 cm,
inckludert 90°
vinkel)

Vingehjuls-føler
(Ø 100 mm) inkl.
temperatur-føler

Teleskopforlenger
(0.9 m)

Our recommendation
testo 400
luftmengde sett
Komponenter i begge settene
• testo 400 universelt
inneklimainstrument + testo
DataControl programvare
• Høypresisjons fuktighet/
temperatur-følerhode

Med hetetrådsføler

Med 16mm vingehjulsføler

• Hetetråds-føler med
teleskop (lengde: 1 m),
inkl. temperatur-føler, med
Bluetooth

• 16 mm vingehjuls-føler med
teleskop (lengde:
1 m), inkl. temperatur-føler,
med Bluetooth

Best. nr. 0563 0400 71

Best. nr. 0563 0400 72

• 100 mm vinghjulshode
• 90° vinkel for tilkobling av
vingehjul (Ø 100 mm) + håndtak

eller

• Koffert for måling av luftmengde
(dim.: 520 x 410 x160 mm)
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Forbedret til det ypperste:
Målinger av komfortnivå.
testo 400 – førstevalg for komfort
• Måleassistent for PMV/PPD (termisk komfort)
målinger og bestemmelse av trekkforhold.

• Inneklimalogger for luftkvalitetsmålinger over
lang tid uavhengig av instrumentet.
• Fullfør rapport enten direkte på stedet eller
senere på en PC.

Måling av komfortnivå
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Egnede følere
Turbulens-føler

CO2-føler
inkl. temperaturog fuktighetsføler

Globetermometer
Lux-føler

CO-føler
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Vær sikker.

Måling av komfortnivå
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Den ideelle løsningen
for fleksibel måling av
inneklima over lang tid
Inneklimaloggeren konfigureres og
leses ut ved hjelp av testo 400. Opptil
seks følere kan deretter kobles til.
Dette resulterer i uante målemuligheter
for deg - for eksempel kan du nå utføre
turbulensmålinger på tre forskjellige
høyder samtidig.

Vår anbefaling
testo 400 innklima og komfortsett med
stativ

Inneklimaogger for langtidsmåling med testo
400

Bestående av:

Bestående av:

• testo 400 universelt inneklimainstrument +
testo DataControl programvare

• Inneklimalogger

• CO2-føler med Bluetooth®, inkludert
temperatur- og fuktighets-føler

Best. nr. 0577 0400

• Nettdel med USB kabel

• Turbulens-føler
• Globe termometer
• Målestativ
• Futteral for stativ
• Bærekoffert

Målestativ
for komfortnivåmålinger
Bestående av:
• Sammenleggbart stativ,
festestenger
• 4 x -følerholdere, inkl. futteral

Best. nr. 0563 0401

Best. nr. 0554 1591
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Forbedret til det ypperste: Målinger i
laboratorier, renrom og industri
Alltid for hånden, selv for med de høyeste krav
• Høyeste nøyaktighet, spesielt i trykk- og
temperaturmålinger.

• Nullstillingsjustering i instrumentet for enda
nøyaktigere målinger.

• Vis alle målinger som en tabell og graf.

Målinger i renrom og laboratorier
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Egnede følere

Føler for
avtrekkshetter
Høypresisjons
vingehjul
(Ø 100 mm) inkl.
temperatur-føler
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Høypresisjons
fuktighet/
temperatur
-føler

Justerbar føler for
neddypping/innstikk
(Pt100)
Glassbeskyttet
laboratorie-føler
(Pt100)

Vær sikker.

Industri og produksjon

Med testo 400 kan du bruke opp til åtte følere samtidig (4 x Bluetooth, 4 x k
kabel).

Vår anbefaling
testo 400
Bestående av:
• testo 400 universelt
inneklimainstrument + testo
DataControl programvare
• Transportkoffert for
luftmengdemålinger
• Tilkoblingsslange
• Nettdel med USB kabel og
kalibreringsprotokoll

Egnede føler for ditt bruksområde
Vi er glade for å gi deg personlig og individuelt råd for å finne de riktige
følerne for dine utfordringer.

Best. nr. 0560 0400
Online: www.maxsievert.no

Telefon: 22 99 20 90
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Luftmengde & inneklimamålinger med testo 400

Uslåelig duo: Den nye generasjon
av luftmengde- og inneklimainstrumenter.
Med det nye testo 400 universelle inneklimainstrumentet, den allerede kjente testo 440 og universelle følerporteføljen for
begge måleinstrumenter, fullfører vi vårt utvalg av innovativ inneklimamålingsteknologi for alle behov.

NY

Det kompakte
testo 440

Den fleksible
følerportefølje

Nyhet: Den universelle
testo 400

Er du en servicetekniker, og ansvarlig for den

Følerne dekker alle behov innen

Er du ekspert på komplette

generelle funksjonelle testingen av klimaanlegg

luftkondisjonering og ventilasjon, og kan

ventilasjonssystemer eller skal vise at

og ventilasjonsanlegg? Du dokumenterer

brukes med både testo 440 og testo 400. Alle

komfortparameterene er i samsvar med

måleresultater bare av og til, og når du gjør

håndtak og følerne er gjensidig kompatible,

normer? Du stiller de høyeste krav til

det, vil du bare overføre dataene til en PC? Da

slik at du kan utvide ditt utvalg av følere etter

forholdene i renrom, laboratorier og

er testo 440 med sitt klare og tydelige display,

behov. Spesielt nyttig: De digitale følerne kan

industrielle applikasjoner? Da kan du utføre

betjenes med en enkel tast, måledata lagres i

kalibreres uavhengig av måleinstrumentet. Det

dine komplekse oppgaver smartere, raskere

instrumentet, samt eksport i csv. format til din

betyr at måleinstrumentet fortsatt kan brukes,

og bedre med testo 400. Takket være den

PC, det ideelle valget.

og du kan fortsette å jobbe med andre følere.

enkle bruken med Smart-Touch , fullføres
dataadministrasjon ved hjelp av den intelligent
måleassistenten.
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Vær sikker.

Instrumenter og egenskaper en sammenlikning.
testo 440 dP

testo 400

Generelt
Grafisk fargedisplay
Operasjon
Kamera

HD display
Taster

SmartTouch
Kamera bak: 8.0 MP
Kamera front: 5.0 MP

–

Magneter på baksiden
Integrert differensialtrykkmåler
Integrert abslutt-trykkmåler
Kompatibel med testos nye følerportefølje

Høy nøyaktighet og uavhengig av orientering

–
med kabel 1x med Bluetooth® 1x

Tilkopling for type K termoelement

med kabel 2x med Bluetooth® 4x

1x

2x

Intelligent kalibreringskonsept
0-feilsdisplay: Justeringsfunksjon i opptil 6
målepunkter

–

Målemenyer
Måling av luftmengde
Måling av luftmengde i henhold til EN 12599
(inkludert måleusikkerhet) og ASHRAE 111

–

Måling med Pitotrør

fra15 m/s

fra 5 m/s

Ved utløp med måletrakt
Luftmengdemåling med K faktor (differensialtrykk)
Turbulensmåling i henhold til EN ISO 7730

Ved 3 høyder samtidig

PMV/PPD (termisk komfort) måling i henhold til
EN ISO 7730 and ASHRAE 55

–

NET måling i henhold til
DIN 33403

–

(Kommer senere)

WBGT måling avbefalt av
DIN 33403 og EN ISO 7243

–

(Kommer senere)

Loggemuligheter
Frittstående, konfigurerbar inneklimalogger

–

Styring av måledata
Internminne
(antall måleverdier)

(225,000)

Styring av måledata og kunder

–

PC-programvare for analyse, lagring og
dokumentasjon av måledata

–

Personalisering av måleprotokoller
(inkludert egen logo)

–

Integrert kamera for dokumentasjon på stedet

–

(1,000,000)

Utskrift på stedet
Eksport formater

CSV via USB grensesnitt

CSV, PDF, JSON via PC programvare eller direkte fra
instrumentet (e-post eller Bluetooth)

Tekniske data
Driftsspenning
Dimensjoner
Vekt

3x AAA

Li-ion/li-polymer oppladbart batteri

154 x 65 x 32 mm

210 x 95 x 39 mm

250 g

500 g
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Vær sikker.

Luftmengde & inneklimamålinger med testo 400

Høyere presisjon og pålitelighet
med testo 400.
Kalibrering og styring av testutstyret fra Testo Industrial Services
Med vårt datterselskap Testo Industrial Services tilbyr vi deg en kompetent partner innen kalibrering og administrering
av testutstyr. Testo Industrial Services har over 200 akkrediterte kalibreringsprosedyrer, noe som gjør den til en av de
ledende leverandørene av metrologiske tjenester. Et team med kvalifisert, motivert og serviceorientert personale gir
et høyt kvalitetsnivå, med hvilke normer, retningslinjer og sertifiseringer alltid oppfylles. Den vanlige kalibreringen av
måleinstrumentene fører til pålitelige måleresultater for kvalitetssikring.

Termodynamisk

Mekanisk

Måling av
lengde

• Alt fra en kilde:

Luftmengde

Analyse

Akustikk

• Holistisk testutstyrsadministrasjon:

Nye instrumenter og kalibrering direkte fra Testo
• Bred tjenesteportefølje:
Over 200 kalibreringsprosedyrer i henhold til ISO &
DAkkS

Fra organisering til henting og levering til
kalibrering
• Uavhengig av produsent:
Kalibrere måleutstyr fra alle produsenter

Vår anbefaling
Regelmessig kalibrering av måleinstrumenter er nødvendig om de skal benyttes i kvalitetsrelaterte områder. De digitale
følerene kan kalibreres uavhengig av måleinstrumentet. Det betyr at ditt universelle inneklimainstrument testo 400
fortsatt kan benyttes, og du kan fortsette å jobbe med andre følere.

Hausmannsgt 6
0186 Oslo
Tlf. 22 99 20 90
ﬁrmapost@maxsievert.no

www.maxsievert.no
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Elektrisk

Med forbehold om endringer, inkludert tekniske endringer.

Unik kalibreringstjeneste

