
Vær sikker.

Tips & Triks
Mål nøyaktig 
tilførselsluft, avtrekksluft 
og virvelutløp.



Vær sikker.

Den riktige måten å foreta målinger på store 

tilførselsventiler: 

Vær oppmerksom på at det er forskjellige 

strømningshastigheter i utløpsområdet på grunn av 

luftutløpsgitteret når du tar målinger ved store 

avløpsventiler. For å måle volumstrømmen nøyaktig må du 

derfor måle over hele flaten av utløpsgitteret med turbinen 

og beregne middelverdien over tid.

For å måle gjennomsnittsverdien av volumstrømmen så 

nøyaktig som mulig, skann utløpsgitteret i sløyfer med 

vingehjulet. I prosessen må du ikke blokkere luftutløpet 

unødvendig fordi enhver strømningsmotstand vil påvirke 

måleresultatet. Opprettholde en konstant fart og en jevn 

Ventilasjonssystemer spiller en nøkkelrolle i komfortnivået til 

ansatte, kunder og beboere i bedrifter, offentlige anlegg og i 

stadig større grad også i boligbygg. For å optimalisere 

ventilasjonsteknologien er det viktig å måle volumstrømmen 

nøyaktig ved de enkelte tilførsel- og avtrekksventilene i 

bygningen.

100 mm vingehjul for testo 440 eller testo 417 vingehjul er 

ideelle for å utføre dine målinger på til- og avtrekksventilene 

i innendørs ventilasjonssystemer. Begge anemometrene kan 

kombineres med de to måletraktene testovent 

417-traktsettet for plate- og gitterventiler, og er også egnet 

Hvis du dekker luftuttaket med 
kroppen din, vil du endre strømnings- 
motstanden og dermed ødelegge 
måleresultatet.

Den riktige måten å måle:
Luftuttaket dekkes kun av armen 
og måleinstrumentet, slik at luften 
kan strømme ut nesten uhindret.

Måling ved store tilførselsventiler.

avstand mellom vingehjulet og risten. En avstand på 5 cm 

har vist seg å være ideell i praksis. På slutten av målingen 

beregner testo 440 middelverdien ved å trykke på en knapp, 

og dette gjør det mulig å registrere volumstrømmen 

nøyaktig.

For målinger ved store luftutløp er måleinstrumenter som 

testo 440, i kombinasjon med et vingehjulsanemometer med 

en diameter på 100 mm, eller testo 417 mer egnet enn 

instrumenter med mindre diameter. Strømningsverdiene blir 

integrert og måler gjennomsnitt over et større område. For å 

skanne det samme utløpsområdet med et mindre vingehjul, 

trenger du betydelig mer tid.

for virvelutløp takket være strømningsretteren.

Men å ha riktig utstyr er bare halve jobben.

På de følgende sidene viser vi deg hvordan du måler riktig og 

nøyaktig, nemlig

• ved store utløpsventiler

• ved standard utløpsventiler

• ved avtrekksventilene

• ved virvelutløp med turbulente strømmer

Med 100 mm vingehjulet til testo 
440, kan du skanne overflaten til 
luftutløpet i løpet av kort tid.

Med vingehjul med mindre diametere 
blir dermed skannedistansen og 
dermed tiden som er nødvendig 
for måling, betydelig lengre.
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Vær sikker.

Målinger ved standard utløpsventiler.

Den riktige måten å måle på standard 

tilførselsventiler:

Ved standard tilførselsventiler, bruk testovent 417 måletrakt 

til å måle enda mer nøyaktig og vesentlig raskere. Det er 

ikke nødvendig å skanne ventilasjonsutløpet med 

sløyfemetoden, fordi trakten samler luftstrømmen og 

dermed gjennomsnittet av de forskjellige lufthastighetene. 

Trakten lar deg derfor måle mye raskere og mer nøyaktig.

Tilførselsluft:
I de tilfellene 
den utgående 
luftstrømmen er 
laminær, kan du måle 
ved hjelp av testo 
417 eller med testo 
440 og et passende 
vingehjul.

Luft 
inn

Målinger ved avtrekksventiler.

Den rette metoden å måle ved avtrekkstventiler:

En trakt er viktig for måling ved avtrekksventiler. Årsaken: 

Det er ingen representerbar strømningsprofil ved 

avtrekksluften da luften suges ut av rommet i et trakt-

lignende mønster. Dette betyr at det ikke er noe område i 

rommet som volumstrømmen kan bestemmes ut fra. Denne 

utfordringen løses lett ved hjelp av testovent 417-trakten. 

Dette skyldes at trakten skaper definerte strømningsforhold 

ved en liten avstand fra plateventilen i et fast tverrsnitt.

Luft ut

Avtrekksluft:
Ved utløpsventiler 
trekkes luften fra 
alle retninger. For å 
generere en luftstrøm 
som kan måles 
nøyaktig, må en 
måletrakt benyttes.

Måling ved virvelutløp.

Den rette metoden å måle med ved virvelutløp:

Det er en utfordrende oppgave å bestemme volumstrømmen 

nøyaktig ved virveluttak. Dette skyldes at tilførselsluften blir 

matet inn i rommet i en sirkelbevegelse, noe som gjør en 

nøyaktig måling vanskelig. Måling med vingehjul er grunnen 

til dette. Vingehjulet kan bare registrere strømmen nøyaktig 

dersom luftstrømmen treffer vingene vertikalt. Dette er 

imidlertid ikke tilfelle med virvelutløp. Her roterer luften 

enten med eller mot vingehjulets rotasjonsretning. Dette har 

stor innvirkning på målingen:

Tilfelle 1: Virvelen roterer i samme retning som vingehjulet. 

Luftstrømmen treffer et større tverrsnittsareal av de enkelte 

bladene på vingen. Dette fører til at vingen akselererer raskere 

enn om den samme volumstrømmen skulle treffe vingen 

vertikalt.

Virvelen roterer i samme 
retning som vingehjulet. 
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Vær sikker.

Tilfelle 2: Virvelen rotere i motsatt retning av vingehjulet. 

Strømmen går mellom de enkelte bladene på vingen. Dette 

fører til at vingehjulet går for sakte og indikerer en 

strømningshastighet som er for lav.

Måleunøyaktigheten som oppstår ved måling av 

volumstrømmen ved virveluttak har en vesentlig effekt. På 

grunn av luftens rotasjon kan den viste lesningen avvike 

vesentlig fra den faktiske volumstrømmen. Dette kan føre til 

feil konklusjoner ved justering av ventilasjonssystemet.

Så hvordan oppnår du nøyaktig måleresultat ved 

virvelutløp? Svaret er ganske enkelt: ved å bruke testovent 

417 strømningsretter. Denne patenterte strømningsretteren 

brukes i forbindelse med en trakt fra testovent 

417-traktsettet og testo 440. Det hindrer luftens roterende 

bevegelse og omdanner rotasjonen til en lineær strømning. 

Denne rettede luftstrømmen treffer deretter vingen vertikalt 

og kan bestemmes nøyaktig. Bruk testovent 

417strømningsretter for å oppnå nøyaktige måleresultater 

raskt og enkelt - selv ved virveluttak.

Virvelen roterer i motsatt 
retning av vingehjulet. 

Rotasjonsretningen til 
luften endres til rett 
laminær strømning med 
strømningsretteren.

Forenkle dine daglige måleoppgaver ved å bruke 

•  100 mm vingehjulsesett med Bluetooth for testo 440 

•  testo 417

•  testovent 417 trakt sett 

•  testovent 417 strømningsretter

Mål mer effektivt under følgende applikasjoner:

• Mål den riktige gjennomsnittlige volumstrømmen ved  

   store ventilutløp på kort tid.

•  Mål raskere og mer nøyaktig ved standard utløpsventiler.

•  De riktige verdiene ved avtrekksventilene kan oppnås 

ved å bruke måletrakten.

•  Takket være måletraktene og strømningsretteren kan du 

oppnå optimal nøyaktighet ved virvelutløp, selv med 

turbulent strømning.
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Strømningsretter
testovent 417

testovent 417
Trakt for plateutløp 
Ø 200 mm

testo 417

testovent 417
Trakt for plateutløp 
Ø 330 x 330 mm

testo 440 
100 mm vingehjulsett 

med Bluetooth

www.maxsievert.no


