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Introduksjon.

Flere hundre millioner mennesker over 

hele verden jobber på kontorer. Mange 

av dem er misfornøyd med de klima-

tiske forholdene de jobber med. De 

vanligste årsakene er klager om ter-

misk komfort og innendørs luftkvalitet.

Klagerne må vanligvis undersøkes av 

en air condition / in-house ingeniør. 

Denne personen står overfor utfordrin-

gen med å objektivt evaluere medar-

beiderens termiske følelser for å avg-

jøre om klagerne er berettiget og, hvor 

det er aktuelt, finne frem til årsaker og 

eliminere dem.

Fra et forretningsperspektiv alene, sier 

det selvsagt at klager må tas seriøst, 

siden ansattes ytelse er direkte knyttet 

til omgivelsene på arbeidsplassen.

Formålet med denne praktiske 

veiledningen er å tilby støtte til de 

som er ansvarlige for inneklima og å 

identifisere måter å objektivt evaluere 

subjektive inntrykk om komfortnivået.
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Komfortnivåmåling på arbeidsplassen

1. Hva er termisk komfort?

Termisk komfort spiller en avgjørende 

rolle for fysiske og mentale evner.

Menneskekroppens følsomhet overfor 

varmen er i hovedsak avhengig av 

kroppens termiske likevekt (termisk 

balanse). Denne termiske likevekten 

påvirkes av fysisk aktivitet og klær, 

så vel som omgivende atmosfæriske 

parametere.

Disse er: 

• Lufttemperatur

• Strålingstemperatur

• Lufthastighet(trekk)

• Fuktighet

Termisk komfort oppstår når en person 

føler seg termisk nøytral. Dette skjer 

når noen finner de klimaparametre 

(temperatur, fuktighet, trekk og termisk 

stråling) i ens omgivelser som be-

hagelig. Det er ikke behov for varmere 

eller kaldere, tørrere eller mer fuktig 

luft. Termisk komfort er også avhengig 

av personens type aktivitet og klær.

Fig. 1: 
Termisk komfort avhenger av ulike faktorer.
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Det kan være andre grunner til klager, 

for eksempel misnøye med 

arbeidet, problemer med kolleger, 

private problemer eller helseplager kan 

alle ha en innvirkning på følelsen av 

termisk komfort.

Termisk komfort på arbeidsplassen 

er ikke en unødvendig luksus for de 

ansatte, det er faktisk et grunnleggen-

de krav til ytelse og produktivitet. Det 

er derfor, fra et økonomisk perspektiv, 

at passende omgivelsesforhold bør 

oppnås.

Hvis en medarbeider klager over å føle 

det ubehagelig på jobben, er dette 

alltid et problem som driftsteknikeren 

må prioritere.

Medarbeiderens kommentarer om ter-

misk ubehag omdannes til et objektivt 

måleresultat ved bruk av passende 

måleteknologi. På den måten kan situ-

asjonen evalueres optimalt.

Hvis måleresultatene er innenfor det 

normale området, kan den interne 

driftstekniker eller bygningsklima-

ingeniøren utelukke feil ved 

konfigurasjonen av HVAC-systemetet.

Analyse av arbeidstakerens termiske 

ubehag må da gjenopptas på et annet 

nivå.

2.  Grunner til bruk av måle- 
teknologi for termisk evaluering 
på arbeidsplassen

Fordeler med profesjonell 

måleteknologi.

1. Subjektive vurderinger evalueres     

    objektivt.

2.  Det kan påvises at HVAC-

systemet fungerer som det skal.

3.  Målinger er dokumentert og kan 

analyseres.

4.  Hvis du bruker høykvalitets 

målingsteknologi, føles 

arbeidstakerens klage som om 

han blir tatt på alvor.
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permanente eller manifesterer de seg 

bare på bestemte tider av dagen?

Tilstanden på stedet.

For å danne et innledende inntrykk av 

stedet, vær oppmerksom på følgende:

•  Temperaturfølere installert feil i 

rommet (i direkte sollys, dekket, 

nær et trekk). Dette vil resultere i feil 

tilbakemelding til HVAC-systemets 

sentrale kontroll.

•  Blokkerte / skitne luftuttak

•  Åpne vinduer

•  Strukturelle modifikasjoner

Fig. 2: Blokkert luftuttak.

3.  Tiltak tatt av driftsteknikeren i  
tilfelle en klage

Hvis en ansatt klager over de termiske 

forholdene på arbeidsstedet hans, bør 

det første skrittet være å ta denne 

klagen alvorlig og begynne å 

undersøke omgående. 

Sjekk HVAC systemet.

Før du foretar en detaljert un-

dersøkelse på arbeidsstedet, bør 

ingeniøren undersøke innstillingene 

for HVAC-systemet mens du husker 

følgende spørsmål: Hva er statusen for 

HVAC-systemets temperaturkontroll? 

Her kontrollerer du temperaturen på 

stedet som blir matet av romtemper-

atur sensorer. Eller har det blitt gjort 

endringer i HVAC-systeminnstillingene 

nylig?

Første undersøkelse på arbeids-

stedet.

Før du begynner en vurdering av kom-

fortkriteriene på arbeidsstedet, bør du 

spørre om den nøyaktige karakteren til 

arbeidstakerens klage. Er det for kaldt, 

for varmt, for tørt, for tett til ham eller 

er han utsatt for trekk? Er problemene 

3.1 Forberedelse

Komfortnivåmåling på arbeidsplassen
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Uansett arbeidstakerens klage er 

det nyttig å få litt innledende infor-

masjon om klimatiske forhold ved 

å utføre en enkel romtemperatur / 

fuktighetsmåling.

Måleprosess ved bruk av det

multifunksjonelle måle-

instrumentet testo 480.

Gå til midten av rommet med testo 

480. Sving luftfuktighetsproben litt0 

frem og tilbake i en høyde på ca. 60 

cm (hastighet ca 1,5 m / s), til de viste 

verdiene har stabilisert seg. Det må 

tas hensyn til at måling ikke forfalskes 

av pusten.

Måleresultat /

tolkning.

Måleresultatet består av lufttempera-

turen i ° C og den relative fuktigheten 

i%. En person på et kontor føler seg 

mest komfortabel ved romtemperatur 

på 22-24 ° C og en luftfuktighet på 

40% til 60%

DIN EN 15251 Kategori II tillater 

maksimale temperaturer på 26°C i kjø-

lemodus og 20°C i oppvarmingsmodus 

ved 25% - 60% fuktighet.

Denne måling brukes til å få litt inn-

ledende informasjon om inneklimaet. 

Hvis de målte verdiene allerede avviker 

sterkt fra det ovennevnte komfort-

nivåområdet, er det ikke nødvendig 

med ytterligere evalueringer for 

øyeblikket. Det er sannsynligvis 

forårsaket av et HVAC-systemfeil.

Fig. 3: Måling av omgivelsestemperatur og 
fuktighet ved hjelp av testo 480 klima måle-
instrument.

3.2 Måling av omgivelses-
temperatur og fuktighet
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PMV / PPD-verdien gir en integrert un-

dersøkelse av termiske faktorer under 

de respektive arbeids- og omgivelses-

forholdene på arbeidsstedet. Målere-

sultatet er en objektiv uttalelse om 

nivået av termisk komfort.

PMV (Predicted Mean Vote).

PMV er et mål på den gjennomsnittlige 

termiske følelsen av en stor gruppe 

mennesker.

Denne verdien beregnes ut fra 

parametrene

• Omgivelsestemperatur

• Strålingstemperatur

• Trekk

• Relativ fuktighet

og inngangsverdiene

• Klesindeks

• Aktivitet 

Fig. 4: Grafisk presentasjon av komfortnivået med hensyn til luftfuktighet i omgivelsene
og omgivende lufttemperatur.

3.3 PMV/PPD måling

Komfortnivåmåling på arbeidsplassen
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Klesindeks.

Klær påvirker en persons varme-

balanse. Det utgjør grenselaget 

mellom kropp og inneklima og har 

derfor en direkte innvirkning på termisk 

komfort. Fysisk er klærne preget av 

termisk overføringsmotstand mellom 

hud og omgivende miljø.

Aktivitet.

Aktivitetsnivået er et mål for en per-

sons energiomsetning. En person med 

fullstendig hvile har en basal metab-

olisk hastighet på M = 0,8 met (met = 

metabolisk hastighet = metabolismen-

het, 1 met = 58 W / m² kroppsover-

flate).

PPD (Predicted Percentage 

 Dissatisfied).

PPD beskriver forventet prosentandel 

av mennesker som er misfornøyd med 

klimatiske innendørsforhold. Verdien 

er uttrykt i prosent og faller ikke under 

5% misfornøyde 

mennesker, siden det er umulig å 

spesifisere et omgivende klima som vil 

tilfredsstille alle på grunn av variasjon 

mellom enkeltpersoner.

Tabell 1: Måleparametere med passende følere.

Måleparametre med anbefalte følere

Måleparameter artikkelnr. Beskrivelse

(Stråle) temperatur 0602 0743 Globetermometer

Lufttemperature
0632 1543 0632 IAQ føler (anbefalt) eller 

temperatur/fuktighetsgøler (art.nr. 0636 9743)Relative humidity

Lufthastighet 0628 0143 Komfortføler
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Komfortnivåmåling på arbeidsplassen

Parametre for PMV / PPD-beregningen

Måleparameter Måleområde

Måleparameter Måleområde

Parameter [met] Forklaring

Parameter [clo] Forklaring

Aktivitet 0.1 … 4.0 met
 (met = Metabolic Rate, evaluering av den menneskelige aktiviteten)

Klesfaktor 0.1 … 3.0 clo
 (clo = Clothing factor, evaluering av bekledning)

0.1 - 0.7 Ligge nede, avslappet

0 - 0.02 Ingen klær

0.8 - 0.9 Sitter ned, avslappet

0.03 - 0.29 Undertøy

1.0 - 1.1 Sittende aktivitet

0.30 - 0.49 Shorts og t-skjorte

1.2 - 1.5 Stående oppreist

0.50 - 0.79 Bukser og t-skjorte

1.6 - 1.7 Stående oppreist, enkel aktivitet

0.80 - 1.29 Lette forretningsklær

1.8 - 1.9 Stående oppreist, moderat aktivitet

1.30 - 1.79 Varme forretningsklær

2.0 - 2.3 Sakte gange

1.80 - 2.29 Jakke eller kåpe

2.4 - 2.9 Rask gange

2.30 - 2.79 Varmt vintertøy

3.0 - 3.4 Anstrengende aktivitet

3.4 - 4.0 Ekstrem anstrengende aktivitet

2.80 - 3.00 Ekstremt varmt vintertøy

Tabell 2: Parametre for PMV / PPD-beregningen.
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Måleprosess ved hjelp av testo 

480.

1. Testo 480 klima måleinstrument 

med tilhørende prober er satt opp 

ved problemområde. Følerne er 

plassert på samme nivå som den 

ansattes arbeidshøyde.  

(Standard DIN EN ISO 7730 angir 

ikke målehøyden.)

2.  Før du begynner den faktiske PMV 

/ PPD målingen, må  

utjevningstiden til globeføleren 

tas i betraktning (ca. 20 - 30 min). 

Forsink derfor å starte  

måleprogrammet til en stasjonær 

verdi er fastslått for globens 

 temperatur.

3. PMV / PPD måleprogrammet 

veileder teknikeren gjennom 

målingen trinn for trinn. I tillegg til 

klesindeksen og aktiviteten, må 

måleperioden og målesyklusen 

også defineres. Disse sistnevnte 

er hovedsakelig avhengig av  

respektive måleoppgave eller 

arten av klagen. 

 

Fig. 5: En relativt rask måling er ofte 
tilstrekkelig for å få en oversikt over de 
termiske forholdene.

Fig. 6: De termiske forholdene er tydelige 
umiddelbart, med et blikk.
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Målesyklus / måleperiode.

Hvis en medarbeider klager over ge-

nerell, permanent ubehag på arbeid-

splassen, er det ofte en rask måling 

som varer noen få minutter for å få en 

ide om de termiske forholdene.

Men hvis arbeidstakeren bare er mis-

fornøyd med de termiske forholdene 

på ulike tidspunkter, er det fornuftig å 

utføre en langsiktig måling over hele 

arbeidsdagen.

Dagavhengig kontroll av HVAC-sys-

temet kan medføre midlertidig termisk 

ubehag. Målesyklusen valgt for lang-

siktig måling bør være relativt finjust-

ert (5 - 30 s), fordi flere data gjør det 

mulig å foreta en undersøkelse som er 

mer nøyaktig når det gjelder tidsplan. 

Med sin minneforvaltning for opptil 60 

millioner avlesninger, kan testo 480 

også dokumentere svært store data-

mengder.

Måleresultat/tolkning.

Uavhengig om du utfører en relativt 

kort måling eller en langsiktig måling i 

løpet av en dag, når målprogrammet er 

avsluttet, får du en PMV / PPD-

verdi som er gjennomsnittlig i løpet av 

respektive målperiode.

Under visse omstendigheter kan dette 

være tilstrekkelig informasjon.

Du har imidlertid også mulighet til å ut-

føre en individuell verdianalyse av PMV 

/ PPD-verdiene for å filtrere ut verdier 

som, når det gjelder en langsiktig 

måling, bare ligger utenfor normen på 

et bestemt tidspunkt. Dette er veldig 

praktisk ved hjelp av den medfølgende 

testo EasyClimate-programvaren.

Fig. 7: Utdrag fra måleprotokollen til testo 480.

PMV 0.21     PPD 5.92%

Table 3: PMV climate rating scale.

Komfortnivåmåling på arbeidsplassen

PMV climate rating scale

+3 hot

+2 warm

+1 slightly warm

0 neutral

-1 slightly cool

-2 cool

-3 cold
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Måleresultatet er en verdi mellom +3 

og -3 og relaterer seg til omgivelsene. 

En PMV-verdi på -0,5 til +0,5 svarer til 

termisk komfort.

Evalueringen kan utføres i grafisk eller 

tabellform. Figur 7 viser måleresultatet 

som en grafikk, hvor en PMV-verdi 

på 0,21 og en PPD-verdi på 5,92% 

vises som en blå prikk på den grønne 

linjen. Alle verdier på den grønne linjen 

svarer til termisk komfort Kategori B i 

henhold til DIN EN ISO 7730.

Hvis PMV-verdien ligger utenfor 

grensen på ± 0,5, må en årsaksana-

lyse utføres. Som et første skritt bør 

måleresultatene av de enkelte parame-

trene globetemperatur, romtemperatur, 

fuktighet og lufthastighet undersøkes 

nærmere (se tabell 4). Hvis du for 

eksempel oppdager en betydelig 

temperaturforskjell mellom rom- og 

globetemperaturen, kan årsaken være 

høy solstråling gjennom vinduet.

Avhengig av hvilke individuelle pa-

rametere som avviker fra normen, kan 

årsakene være defekte komponenter, 

feil innstilling av HVAC-systemet eller 

omgivelsesforholdene på stedet (for 

eksempel luftuttak, vinduer, struktur-

elle modifikasjoner).

Tabell 4: Utdrag fra DIN EN ISO 7730.

Romtype

Enkelt kontor
Kontormiljø
Konferanse-
rom
Auditorium
Kafeteria / 
restaurant
klasserommet

1.2 0.5 1.0 B
24.5 
± 
1.5

22.0 
± 
2.0

0.19 0.16

Den maksimale gjennomsnittlige lufthastigheten er basert på turbulens på 40% og en luft-
temperatur som er lik globetemperatur. For sommeren og vinteren brukes en relativ fuktighet på 
henholdsvis 60% eller 40%. For å bestemme den maksimale gjennomsnittlige lufthastigheten, er 
den lavere temperaturen i området valgt både om sommeren og om vinteren.

Aktivitet 
i met Kategori

Driftstemperatur 
(grobe) i °C

Maks. gjennom-
snittlig luft-
hastighet i m/s

Klesfaktor clo

Sommer Sommer SummerVinter Vinter Winter
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I tillegg til PMV / PPD-måling er det 

andre målemetoder for objektivt å 

evaluere ansattes klager. For 

eksempel, hvis en ansatt klager 

spesielt om trekk, bør det alltid utføres 

en turbulens eller trekk risikomåling. 

Definisjon av måleparametere.

Måling er et ikke-retningsbestemt 

opptak av lufthastigheter ved bruk av 

komfortsonden. Komfortsonden fra 

Testo oppfyller de tekniske kravene i 

DIN 1946 Part 2 / EN 13779.

Turbulens.

Turbulens beskriver ensartethet eller 

ujevnhet av luftstrømningshastighet-

en og er nødvendig for å beregne 

trekkrisikoen. For å beregne turbulens 

må standardavviket (Sv) av den faste 

lufthastighetsverdien måles.

Trekk.

Trekket er den forventede prosent-

delen av utilfredse brukere av rom på 

grunn av at lufthastigheten er for høy. 

Fig. 8: First draught measurement at a height 
of 0.1 m on the ground.

Fig. 9: Second draught measurement at table 
height (0.6 m).

Fig. 10: Third draught measurement above the 
desk at a height of 1.1 m.

3.4  Måling av turbulens 
og trekk

Sv =  standard deviation of the instantaneous 
values of the air velocity

 = average air velocity

Komfortnivåmåling på arbeidsplassen
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Beregningen inkluderer 

omgivelsestemperaturen (ta), den 

gjennomsnittlige lufthastigheten (v) og 

turbulensen (Tu).

Målingen.

Følgende krav må oppfylles for måling:

•  Rask, termisk lufthastighetssensor 

(komfortføler)

•  Tre målehøyder avhengig av  

aktiviteten 

Stående aktivitet: 

0.1 m/1.10 m/1.70 m 

Sittende aktivitet: 

0.1 m/0.6 m/1.10 m

•  Måleperiode: 180 sekunder per 

målehøyde (anbefalt)

• Målesyklus: 1 sekund

Måleresultat/tolkning

Med testo 480 får du følgende måle-

protokoll:

Her kan man se på målt gjennomsnitts 

lufthastighet, gjennomsnittstemperatur 

og også turbulens og trekkhastighet 

beregnet fra disse. I eksemplet har vi 

en trekk rate på 7%.

Maksimal tillatt trekkhastighet i 

henhold til DIN EN ISO 7730 -

Kategori B tilsvarer DR = 20%. DIN 

EN ISO 7730 - Kategori B kan derfor 

tilordnes denne måleplassen.

Fig. 11: Measurement protocol extract.

DR = draught rate
ta = local air temperature [°C]
v = local average air velocity [m/s]
Tu =  local turbulence [%]  

(calculated variable)
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Vertikal lufttemperaturforskjell

En høy vertikal lufttemperaturforskjell i 

området mellom hodet og ankelen kan 

føre til ubehag.

Målemetode.

Når man kontrollerer den vertikale 

lufttemperaturforskjellen, er det et 

tilstrekkelig punktmål for differanse-

temperaturen mellom hodet (1,10 m) 

og ankelhøyden (0,10 m).

Måleresultat/tolkning. 

For å oppfylle komfortkriteriene i 

henhold til DIN ISO 7730-Kategori B, 

bør temperaturforskjellen være mindre 

enn 3 K.

Varme og kalde gulv.

Hvis gulvet er for varmt eller for kaldt, 

kan folk i rommet føle ubehag på 

grunn av følelsen av varme i føttene. 

For de som har lette innendørs sko, er 

det ikke gulvmaterialet som er 

avgjørende for komfortnivået, men 

heller gulvtemperaturen.

Målemetode.

Gulvtemperaturen kan bestemmes ved 

hjelp av testo 480 og en overflateføler 

(kryssbåndsensor) eller enda raskere 

med et infrarødt måleinstrument.

Måleresultat/tolkning.

I henhold til DIN EN ISO 7730 må 

gulvtemperaturen være mellom 19 og 

29 ° C.

Fig. 12: Measurement at floor level.

3.5  Andre kriterier for 
vurdering av komfort-
nivået

Komfortnivåmåling på arbeidsplassen
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I tillegg til den termiske komforten, er 

det viktig å opprettholde kvaliteten på 

inneluften når det gjelder komfortnivå. 

Karbondioksidkonsentrasjonen (CO2) 

er en viktig indikator for “god” 

inneluftkvalitet. “Dårlig” luftkvalitet 

som følge av overdreven CO2-

konsentrasjon, resulterer i tretthet, 

mangel på konsentrasjon og kan til og 

med gjøre noen syk.

Målemetode.

Plasser det multifunksjonelle måle-

instrumentet testo 480 i midten av 

rommet, som beskrevet i rom- 

temperatur/fuktighetsmåling, og hold 

føleren utenfor sin egen “atmosfære” 

(høyde 0,6 m).

Avhengig av klagen kan en innledende 

utsagn gjøres etter bare en kort 

utjevningstid på CO2-sonden (ca. 30 

- 60 s).

For CO2-måling er det vanligvis 

fornuftig å utføre en langsiktig måling 

over en arbeidsdag. Deretter kan du 

bruke en evaluering via program-

vare for å analysere på hvilken tid av 

dagen høye konsentrasjoner er nådd 

og om klimaanlegget gir en passende 

luftkurs. Fra CO2-konsentrasjonen 

kan det også trekkes konklusjoner om 

rombrukerens ventilasjonsvaner.

Måleresultat/tolkning.

Tabell 5 lister de tillatte referanseverdi-

ene for CO2-konsentrasjonen.

I praksis bør CO2-konsentrasjonen på 

arbeidsplassen ikke overstige 1000 

ppm (ifølge Pettenkofer). For å oppnå 

hensiktsmessig inneluftkvalitet, bør 

man observere en luftkurs på minst 50 

m³ / t per rombruker.

Fig. 13: Måler innendørs luftkvalitet ved hjelp 
av testo 480.

3.6  Evaluering av 
innendørs luftkvalitet
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Tabell 5: 
Benchmark-tall for CO2-konsentrasjon.

Fig. 14: Andel misfornøyde personer ved en bestemt CO2-konsentrasjon.

Kurven viser prosentandelen av de personene som er utilfredse med inneluftkval-

iteten ved en bestemt CO2-konsentrasjon.
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CO2 konsentrasjon - referansetall

CO2 Vol% CO2 ppm Beskrivelse

0.033 … 0.04 330 … 400 Frisk luft ute på landsbygda

0.07 700 Urban luft

0.1 1,000 Grenseverdi i kontorer, maksimal verdi i henhold til
  Pettenkofer

0.5 5,000 MAC verdi

0.7 7,000 Maksimum verdi i kinoer etter visning

2 20,000 Kortvarig fysiologisk toleransverdi

2 … 4 20,000 … 40,000 Kraftigere pust, økt pulsfrekvens

4 … 5.2 40,000 … 52,000 Utåndet luft

4 … 8 40,000 … 80,000 Hodepine, svimmelhet

8 … 10 80,000 … 100,000 Konvulsjoner, rask bevissthetstap,
  et brennende lys går ut

20 200,000 Fatal i noen få sekunder
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For inneklimamåling er det ulike 

produsenter av temperatur- og 

inneklimainstrumenter. Likevel er 

komfortnivåmåling på arbeidsplasser 

mer enn “bare” en temperatur eller 

fuktighetsmåling på stedet.

Så, i tillegg til de vanlige utvalgs-

kriteriene, bør du først og fremst 

konsentrere deg om følgende utvalgs-

faktorer før du kjøper en klimamåler:

1. Hvilke måleparametere kan  

registreres?

2. Kan jeg bruke måleinstrumentet til å 

utføre målinger i samsvar med 

standardene? Hvilken assistanse vil 

jeg få med dette?

3. Kan langsiktige målinger (lagring-

sevne, batterilevetid, strømadapter) 

utføres uten problem?

4. Er det noen programvare for å 

analysere mine målinger?

5. Hvordan kan jeg dokumentere mine 

målinger?

Løsningen: det multifunksjonelle 

måleinstrumentet testo 480.

1.  Hvilke måleparametere kan 

registreres?

testo 480 registrerer alle klimarelaterte 

parametere:

• Lufttemperatur

• Globetemperatur

• Overflatetemperatur

• Fuktighet

• Lufthastighet/mengde (turbulens, 

trekk)

• CO2

• Trykk

• Illuminans

• Parametre som beregnes i tillegg, 

som duggpunkt, differensetemperatur, 

etc.

Testo 480 kan tilpasses med følere 

avhengig av måleoppgaven.

4.  Hva gjør et måleinstrument ideelt 
for evaluering av komfort nivå på 
kontorer?

Fig. 15: Multi-functional 
measuring instrument 
testo 480.
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2.  Kan jeg bruke måleinstrument 

for å utføre målinger i  

samsvar med standardene? 

Hvilken assistanse vil jeg få 

med dette?

Spesielt innen komfortnivåmåling, gir 

testo 480 brukeren svært praktisk hjelp 

med integrerte måleprogrammer som 

gir trinnvis veiledning gjennom 

målingen. Bruk PMV / PPD måle-

programmet til å oppnå et klart og 

objektivt måleresultat i henhold til DIN 

EN ISO 7730.

Turbulensmåling i henhold til EN 13779 

for beregning av utkastet til risiko kan 

også utføres intuitivt.

3.  Kan langsiktig målinger utføres 

uten problem?

testo 480 er ideell for langsiktig

målinger. Ikke bare har den et veldig 

Fig. 16:testo 480 kan utstyres med mange følere.

Komfortnivåmåling på arbeidsplassen
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stort internt minne som kan registrere 

60 millioner avlesninger,

målinger kan også utføres over lengre 

tid med det kraftige Li-ion oppladbare 

batteriet eller den medfølgende strøm-

adapteren.

4. Er det noen programvare for å 

analysere mine målinger?

Måleresultatene kan overføres direkte 

til en PC via en USB-kabel, og 

presenteres og analyseres ekstremt 

enkelt ved hjelp av testo 

EasyClimate-programvaren som tilbys. 

Programvaren er nyttig for filtrering og 

evaluering av måledataene, spesielt 

ved utførelse av langsiktige målinger.

5.  Hvordan kan jeg dokumentere 

mine målinger?

Måleresultatene overføres til en PC 

via USB eller SD-kort og overføres 

deretter til en endelig målerapport på 

bare noen få klikk.

Tilpass disse ved hjelp av rapport-

designeren som tilbys. Om nødven-

dig kan måleresultatene også skrives 

ut direkte på stedet ved hjelp av den 

raske skriveren, som er valgfri.

Fig. 17: Programvare for måleanalyse.

Fig. 18: Software ekstrakt.

You can use the testo EasyClimate software to transfer measure-
ment data from the measuring instruments testo 580 and testo 835 
to the PC for analysis and printing.
In addition you can configure the measuring instruments' 
important functions.
Move the mouse cursor over the icons to view additional help for 
the individual functions.
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Standard drift av et klimemåle-

instrument skal ikke by på noen store 

problemer for en driftstekniker. 

Forvirring har en tendens til å oppstå 

når det gjelder følgende:

• Hvordan måler jeg riktig?

•  Hva er foreskrevet av standardene?

•  Hva er hovedårsakene til feil 

målinger?

• Hvordan skal jeg tolke mine målere-

sultater riktig?

•  Hvilke konklusjoner kan jeg tegne fra 

en måling?

Disse og andre spørsmål kan besvares 

i spesielle seminarer holdt på Tes-

to-akademiet.

Max Sievert AS tilbyr i dag 

halvdagskurs i våre lokaler, som in-

nebærer et brukerkurs, og kurs innen 

inneklimamåling. 

Hovedtemaene er:

• Måleparametere temperatur, 

fuktighet, lufthastighet, trykk og 

CO₂ i rom

• Inneluftkvalitet, komfortnivå, 

turbulens

• Pitotrør, vingehjul og hetetråds-

måling

• Målepunktsplanlegging ved luft-

kanaler

5. Videre opplæring

• Luftmengdemåling med feil- 

beregning i henhold til DIN

• Innstikk, overflate, infrarød og 

stråletemperaturmåling

• Inn -og utgangsåpninger med 

praktiske målinger

• Komfortnivåmåling på arbeids 

plassen

• Praktisk måling ved luftkanaler.

Fig. 19: Climate seminar at the Testo Academy.

Komfortnivåmåling på arbeidsplassen
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Med et økende antall fullt klimatiserte 

arbeidsplasser i nye bygninger eller 

bygninger som er renovert for å gjøre 

dem mer energieffektive, øker medar-

beiderklager om termisk ubehag på 

jobben.

Uten riktig måleteknologi er det  

praktisk talt umulig for en driftstekniker 

å oppdage forskjellen mellom person-

lig ubehag og ekte, negative effekter 

på inneklimaet. Dette er  

imidlertid absolutt nødvendig for å 

eliminere eventuelle negative  

virkninger fra HVAC-systemet på  

regulatorisk basis. Enkel og  

økonomisk gjennomføring av måle-

prosedyren overveier langt risikoen, 

noe som dårlig eller feil konfigurert 

ventilasjon og klimaanleggsteknologi i 

bygninger kan forårsake.

Med testo 480 klima måleinstrument 

og det omfattende spekteret av følere, 

6. Konklusjon

kan ledere registrere, analysere og 

dokumentere alle nøkkelparametrene 

raskt og effektivt slik at de kan gjøre 

de riktige tiltakene.
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