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2 Veiligheid en milieu 
 

2.1. Bij dit document 
 

Toepassing 
> Lees deze documentatie aandachtig door en zorg dat u met het 

product vertrouwd bent voordat u het gaat gebruiken. Besteed 
bijzondere aandacht aan de veiligheidsaanwijzingen en 
waarschuwingen om letsel en materiële schade te voorkomen. 

> Houd deze documentatie altijd binnen handbereik, zodat u 
indien nodig snel zaken kunt opzoeken.  

> Geef deze documentatie altijd door aan eventuele latere 
gebruikers van het product. 

 

Symbolen en conventies in deze handleiding 
 

Element  Verklaring  

 
Waarschuwing, ernst van het gevaar wordt 
aangegeven door het signaalwoord: 
Waarschuwing! Ernstig lichamelijk letsel 
mogelijk. 
Voorzichtig! Licht lichamelijk letsel of materiële 
schade mogelijk. 
> Tref de aangegeven 

veiligheidsvoorzieningen. 

 
Aanwijzing: Basis- of uitgebreide informatie. 

1. ... 
2. ... 

Procedure: meerdere stappen die in volgorde 
moeten worden doorlopen. 

> ... Procedure: een stap of optionele stap. 
- ... Resultaat van een handeling. 
Menu Onderdelen van het apparaat, het 

apparaatdisplay of het programmavenster. 
[OK] Bedieningstoetsen van het apparaat of knoppen 

in het programmavenster.  
... | ... Functies / paden binnen een menu. 
“...” Invoervoorbeelden 
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2.2. Veiligheid garanderen 
 

> Neem het apparaat niet in gebruik wanneer de behuizing, de 
adapter of de kabels beschadigd zijn.  

 

> Voer nooit contactmetingen uit aan niet geïsoleerde onderdelen 
die onder spanning staan. 

 

> Bewaar het product nooit samen met oplosmiddelen. Gebruik 
geen droogmiddelen. 

 

> Houdt u zich aan de onderhouds- en instandhoudings-
voorschriften voor dit apparaat zoals die in de documentatie 
beschreven zijn. Houdt u zich daarbij aan de procedures. 
Gebruik uitsluitend de originele vervangende onderdelen van 
Testo.  

 

> Ook van de te meten installaties resp. de omgeving van de 
meting kunnen gevaren uitgaan: Neem bij de uitvoering van 
metingen de ter plaatse geldige veiligheidsvoorschriften in acht. 

 

2.3. Milieu beschermen 
 

> Voer defecte accu's / lege batterijen af conform de plaatselijke 
wet en regelgeving. 

 

> Voer dit product na het einde van zijn levensduur op de juiste 
wijze af naar de afvalscheiding van elektrische en elektronische 
apparatuur (houd u aan de plaatselijke voorschriften) of lever 
het in bij Testo voor verantwoorde verwerking.  

 

3 Functionele beschrijving 
 

De testo 420 wordt gebruikt voor volumestroommetingen 
(hoofdtoepassing), pitot-buismetingen en drukmetingen voor 
klimaat- en ventilatiesystemen. Dankzij de vervangbare 
meetkappen kan de testo 420 worden ingezet voor verschillende 
luchtin- en uitlaten.  
Met de aanvullende app (Android/iOS) kunnen de meetwaarden 
gemakkelijk op een tablet of smartphone worden weergegeven, en 
bovendien kan via de app een meting gestart, gestopt en 
opgeslagen worden.  
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3.1. Toepassing 
 

3.2. Technische gegevens 
 
 

 
Het gebruik van de draadloze module is onderworpen aan 
de regelingen van het betreffende land van inzet, en de 
module mag alleen worden ingezet in landen, waarvoor 
een nationale certificatie is afgegeven. 
De gebruiker en elke eigenaar verplichten zich tot de 
naleving van deze regelingen en gebruiksvoorwaarden en 
erkennen, dat de verdere verkoop, export, import enz., met 
name in landen zonder toelating voor radiografie, onder 
hun verantwoordelijkheid valt. 

 
 
 

3.2.1. Bluetooth module 
Eigenschap  Waarden  

Bluetooth  Actieradius >20 m (zonder obstakels) 
Bluetooth type LSD Science & Technology Co., Ltd  

L Series BLE Module (08 Mai 2013) based 
on TI CC254X chip 

Qualified Design ID B016552 
Bluetooth 
radioklasse 

Klasse 3 

Vennootschap 
Bluetooth 

10274 

Certificering  
België (BE), Bulgarije (BG), Denemarken (DK), Duitsland (DE), 
Estland (EE), Finland (FI), Frankrijk (FR), Griekenland (GR), 
Ierland (IE), Italië (IT), Kroatië, Letland (LV), Litouwen (LT), 
Luxemburg (LU), Malta (MT), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), 
Polen (PL), Portugal (PT), Roemenië (RO), Zweden (SE), 
Slowakije (SK), Slovenië (SI), Spanje (ES), Tsjechië (CZ), 
Hongarije (HU), Verenigd Koninkrijk (GB), Republiek Cyprus (CY). 
EFTA landen  
Noorwegen  
Overige landen  
VS, Turkije, India, Hongkong 
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Informatie van de FCC (Federal Communications Commission)  
Dit instrument voldoet aan deel 15 van de FCC-richtlijnen. In 
gebruik nemen ervan is onderhavig aan de twee volgende 
voorwaarden: (1) Dit instrument mag geen gevaarlijke storingen 
teweeg brengen en (2) dit instrument moet storingen kunnen 
opnemen, ook wanneer deze ongewenste effecten op de werking 
kunnen hebben.  
Wijzigingen  
De FCC eist dat de gebruiker erop wordt gewezen dat alle 
wijzigingen en aanpassingen aan het instrument die niet 
uitdrukkelijk door Testo AG werden goedgekeurd, het recht van de 
gebruiker op inzet van het instrument nietig kunnen maken. 

3.2.2. Algemene technische gegevens 
Eigenschap  Waarden  
Meetgrootheden Temperatuur: °C / °F  

Vochtigheid: %RV / %RH / td°C / WB°C 
Stromingssnelheid: m/s / ft/min 
Volumestroom: m³/h / cfm / l/s 
Druk (absolute druk): hPa / mbar / kPa 
Druk (verschildruk): Pa / hPa / mbar / 
mmH2O / inH2O 

Meetpuls 1/s  
Interfaces Voelerinterface Mini DIN 

Micro USB 
Meetbereiken Temperatuur: −20 … +60 °C / −4 … 140 °F 

Vochtigheid: 0 … 100 %RV 
 

Stromingssnelheid: 0 … 14 m/s /  
0 … 2.750 ft/min 
 

Volumestroom: 40 … 4000 m³/h / 
25 … 2.300 cfm / 11 … 1100 l/s 
 

Druk (absolute druk): 700 … 1100 hPa 
 

Druk (verschildruk): −120 … +120 Pa 
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Eigenschap  Waarden  
Resolutie Temperatuur: 0,1 °C / 0,1 °F 

Vochtigheid: 0,1 %RV 
Stromingssnelheid: 0,01 m/s 
Volumestroom: 1 m³/h / 1 cfm 
Druk (absolute druk): 0,1 hPa / 0,1 mbar / 
0,01 kPa 
Druk (verschildruk): 0,001 Pa / 0,00001 hPa / 
0,00001 mbar / 0,0001 mmH2O / 
0,000001 inH2O 

Nauwkeurigheid 
(nominale 
temperatuur 22 °C / 
71,6 °F) 

Temperatuur: ± 0,5 °C (0 … +70 °C) / 
± 0,8 °C (−20 … 0 °C) 
 

Vochtigheid: ± 1,8 %RV +3 % v. mw. bij 
+22 °C (5 … 80 %RV) (bij langere inzet van 
hoge vochtigheid kan een tijdelijke 
sensordrift optreden) 
 

Stromingssnelheid: geen 
nauwkeurigheidsindicatie aangezien 
berekende grootte 
 

Volumestroom 1: ± 3 % v. mw. +12 m³/h bij 
+22 °C, 1013 hPa (85 … 3.500 m³/h) 
± 3 % +7 cfm (50…2.100 cfm) 
Fout absolute drukcompensatie: ± 0,04 % 
v.mw. / hPa afwijkend van 1013 hPa 
 

Druk (absolute druk): ± 3 hPa 
 

Druk (verschildruk): ± 2 % v.mw + 0,5 Pa 
(bij 22 °C, 1013 hPa) 
Fout absolute drukcompensatie: ± 0,04 % 
v.mw. / hPa afwijkend van 1013 hPa 

                                                           
1 Alle opgaven over nauwkeurigheid gelden onder voorwaarden in een 
laboratorium resp. met noodzakelijke compensatie (correctiefactor) met de 
standaard kap 610×610 mm. Minimum uitlaatgrootte van 335x335 mm. 
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Eigenschap  Waarden  
Temperatuurcoëffici
ënt 

Vochtigheid: ± 0,03 %RV / K (afwijkend van 
22 °C, in het bereik 0…60 °C) 
 

Volumestroom: ± 0,02 % v.mw. / K 
(afwijkend van 22 °C, in het bereik 0…60 °C) 
 

Druk (absolute druk): ± 0,02 % v.mw. / K 
(afwijkend van 22 °C, in het bereik 0…60 °C) 
 

Druk (verschildruk): ± 0,02 % v.mw / K 
(afwijkend van 22 °C, in het bereik 0…60 °C) 

Reactietijd t90 Temperatuur: ca. 45 s 
Vochtigheid: ca. 15 s 
Stromingssnelheid: ca. 1 s 
Volumestroom: ca. 1 s 
Druk (absolute druk): ca. 1 s 
Druk (verschildruk): ca. 1 s 

Operationele en 
omgevingsvoorwaar
den 

Opslagtemperatuur: −20…+60 °C / 
−4…140 °F 
Bedrijfstemperatuur: −5…+50 °C / 
+23…122 °F 
Luchtvochtigheid: 0 … 100 %RV  
Drukbereik: 800…1100 hPa 

Behuizing / 
Meetopbouw 

Materiaal behuizing meetinstrument: ABS 
Materiaal basiselement: PP 
Materiaal standaard kap: Nylon 
Afmetingen meetinstrument: 150×85×35 mm 
Afmetingen basiselement: 490×970×610 mm 
Afmetingen meetopbouw met standaard kap: 
610×970×610 mm 
Gewicht totale meetopbouw ca. 2.900 g  

Stroomtoevoer accu´s / batterijen 4 × 1,5 V,  
Type AA / alkali-mangaan, mignon 
Batterijlevensduur: ca. 40 h (nullingsinterval 
10 seconden, displayverlichting uit, Bluetooth 
uit) 
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Eigenschap  Waarden  
Display Type: Punt matrix 

Afmeting: 3,5 inch 
Richtlijnen, normen 
en keuringen 

EG-richtlijn: 2014/30/EU 

Garantie Duur: 2 jaar 
Garantievoorwaarden: zie internetsite 
www.testo.com/warranty 

4 Produktbeschrijving 
4.1. Overzicht  
4.1.1. Meetopbouw  

 
 

1 Volumestroom-meetkap (standaard kap 610×610 mm) 
2 Initiator voor handmatige meting 
3 Meetinstrument testo 420 
4 Meetvoet met verschildrukkruis 
5 Geïntegreerde stromings-gelijkrichter 
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4.1.2. Overzicht testo 420 

 
 

1 Batterijvak, aan de achterkant van het instrument 
2 Display 
3 Bedieningstoetsen 
4 Voelerbus Mini-DIN (alleen voor gebruik op de meetvoet) 
5 Micro-USB aansluiting 
6 Aansluiting voor drukmeting 

Symbolen voor de status van het instrument: 

Symbool  Betekenis 

    Batterijcapaciteit 

 Bluetooth 

 /  /  Meetmodus: 
Drukmeting, pitot-buis, volumestroom 
(luchtdruk van boven in de kap / zuigende 
uitlaat)  

Act. Werkelijke volumestroom: 
Voor de berekening van de volumestroom 
worden de huidige omgevingsvoorwaarden 
gehanteerd. De daadwerkelijke 
barometrische druk wordt gemeten met de 
interne sensor. De temperatuur wordt bij 
toepassing met volumestroomkap gemeten 
door de geïntegreerde 
temp./vochtigheidssensor, bij pitot-buismeting 
moet de daadwerkelijke temperatuur 
handmatig worden ingevoerd. 
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Symbool  Betekenis 

Std. Normvolumestroom: 
Voor de berekening van de volumestroom 
worden de standaard instellingen voor 
temperatuur en barometrische druk (21 °C / 
1013 hPa) gehanteerd. 

K-factor Factor waarmee de huidige meetwaarde 
wordt vermenigvuldigd. Afhankelijk daarvan 
aan welke uitlaat wordt gemeten.  

Pitot Factor 
(P-factor) 

De pitot-buisfactor voor pitot-buizen is gelijk 
en moet worden ingevoerd: 
• Pitot-buizen van Testo: 1,00  
• Leid voor pitot-buizen van andere 

fabrikanten de pitot-buisfactor af uit de 
bedieningshandleiding of vraag na bij de 
leverancier. 

Bedieningstoetsen 

Toets  Functie 

 Menu 

[►, ■] Hold / start / stopt een meting  

[ESC] Gaat naar het vorige beeld / naar het 
meetbeeld 

 Slaat de gemeten waarden op  

[►, ▲, ▼,◄] Navigatie in het menu 

[ ]  Bevestigt een selectie 

 Instrument in-/uitschakelen (lang indrukken) 
Verlichting in-/uitschakelen (kort indrukken) 
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5 Eerste stappen 
 

Batterijen / Accu’s erin leggen 
1. Open het batterijvak. 
2. Plaats batterijen of accu’s erin (meegeleverd 4× 1,5 V type AA/ 

LR6). 
3. Sluit het batterijvak. 

 
 

 
Neem als het instrument langer niet wordt gebruikt, de 
batterijen/accu’s eruit. 

 
 

Instellingen uitvoeren 
1.  indrukken om naar het menu te gaan.  
2. Met ►, ▲, ▼, ◄ het gewenste menupunt selecteren.  
 
Toetsfuncties  

Voorstelling  Verklaring 

►, ▲, ▼, ◄ Parameter wijzigen, eenheid selecteren 

 Invoer bevestigen 

 
Instelbare parameters 

1. Menu level 2. Menu level  3. Menu level 

Toepassing Volumestroomkap K-factor 

V-Werkelijk/V-Norm 

Pitot-buis Kanaal  

Pitot-buis factor 

Temperatuur 

V-Werkelijk/V-Norm 

Alleen druk -- 

Meetprogramma Enkele meting -- 

Chronologische 
2meting 

-- 

                                                           
2 Maximaal 15 minuten 



5 Eerste stappen 

14 

1. Menu level 2. Menu level  3. Menu level 

Tijd/Punt meting 
(alleen voor pitot-
buis) 

Meetduur3 

Geheugen Nieuwe map -- 

T420 map -- 

Indicatie Volumestroom aan/uit 

Versch. Druk aan/uit 

Temperatuur aan/uit 

Snelheid aan/uit 

Vochtigheid aan/uit 

Abs. druk aan/uit 

Instrument in\-
stellingen 

Taal Engels/Duits/ 
Italiaans/ 
Frans/ 
Spaans  

Verlichting Auto Off aan/uit 

Auto Off aan/uit 

Bluetooth aan/uit 

Datum/Tijd Formaat datum  

Formaat tijd 

Datum/Tijd 

Demping 5–20 sec 

Kalibratie kap Toevoerlucht 

Afzuiglucht 

Nullingsinterval 1–20 sec 

Fabrieksreset -- -- 

 

                                                           
3 Maximaal 25 punten en 1 minuut per punt 
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6 Product gebruiken 
 

6.1. Bluetooth® in- en uitschakelen 
 

 
Om via Bluetooth een verbinding te kunnen maken heeft u 
een tablet of smartphone nodig, waarop u de Testo app 
testo 420 reeds geïnstalleerd heeft.  
De app ontvangt u voor iOS instrumenten in de AppStore of 
voor Android instrumenten in de Play Store. 
Informatie over de compatibiliteit krijgt u in de betreffende 
App Store. 

 
 

 
Per app uitgevoerde metingen kunnen in het geheugen 
van het instrument worden gearchiveerd. Terwijl de 
Bluetooth communicatie per mobiel apparaat wordt 
opgebouwd, zijn meetmodus en opslagfunctie aan het 
instrument zelf niet beschikbaar. 

  

Bluetooth inschakelen 
1. ▲ 3 sec. ingedrukt houden.  
- Het Bluetooth symbool verschijnt in het display, Bluetooth is 

ingeschakeld. 
- Als er geen verbinding wordt gemaakt, dan schakelt Bluetooth 

zich na 10 min uit.  
of  
1.  -> Device Settings -> Bluetooth indrukken, ► en met 

▲/▼ -> Off selecteren. Met  bevestigen.  
- Het Bluetooth symbool verschijnt in het display, Bluetooth is 

ingeschakeld.  
- Als er geen verbinding wordt gemaakt, dan schakelt Bluetooth 

zich na 10 min uit.  
 
Voorstelling  Verklaring  

 knippert Er bestaat geen Bluetooth verbinding resp. er 
wordt naar een mogelijke verbinding gezocht. 

 verschijnt 
constant 

Er bestaat een Bluetooth verbinding. 

 verschijnt niet Bluetooth is gedeactiveerd. 
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6.2. Instellingen voor de meting 
6.2.1. Demping (Glijdende gemiddelde waarde) 

Bij sterk schommelende meetwaarden valt een demping van de 
meetwaarden aan te bevelen. De tijdspanne van de demping kan 
handmatig worden ingesteld tussen 5-20 seconden.  
1.  indrukken, daarna Device Settings en Gliding average 

selecteren.  
- De demping kan worden ingesteld tussen 5-20 seconden.  

6.2.2. Kalibratie kap 
Deze invoer is voorzien voor de archivering van kalibreergegevens 
door het laboratorium voor kalibratie. De specifieke afstelgegevens 
van de meetkap kunnen voor toevoer- en afzuiglucht handmatig 
worden ingevoerd en zijn direct van invloed op de meetresultaten. 
Invoermogelijkheid van 0,001-9,999. 
1.  indrukken, daarna Device Settings en Hood adjustment 

selecteren.  
- De kalibratie van de kap kan voor toevoer- en afzuiglucht 

worden ingesteld. 

6.2.3. Nullingsinterval (Automatische nulling) 
De druksensor voert in regelmatige intervallen een automatische 
nulling uit. Deze intervallen kunnen via de automatische nulling 
worden ingesteld.  
1.  indrukken, daarna Device Settings en Zeroing inteval. 

selecteren.  
- De nullingsinterval kan worden ingesteld tussen 1-20 seconden. 
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6.3. Opbouw volumestroommeting 
 

Standaard kap  
(610×610 mm, meegeleverd; 360×360, toebehoren)  

 
 

1. Stulp het onderste uiteinde van de kap over de meetvoet. 
2. Bevestig de kap aan twee hoeken met de drukknoppen.  
3. Trek de afsluiting dicht. 
4. Schuif de steunstangen door de kap, langs de markeringen tot 

in de trechter in de meetvoet. 
5. Schuif de steunstangen aan de bovenste rand van de kap in de 

houders.  
- De kap is gemonteerd.  
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Kap groot  
(1220×610 en 1220×305, toebehoren)  

 
 

 
1. Monteer het aluminium frame en span de stofkap zo over het 

frame, dat de rubber band in de uitsparing van het frame loopt. 
Let daarbij op de correcte zitting van de rubber band, vooral 
aan de hoeken.  

2. Stulp het onderste uiteinde van de kap over de meetvoet. 
3. Bevestig de kap aan twee hoeken met de drukknoppen.  
4. Trek de afsluiting dicht.  
5. Schuif de steunstangen door de kap, langs de markeringen tot 

in de trechter in de meetvoet. 
6. Schuif de steunstangen aan de bovenste rand van de kap in de 

houders.  
- De kap is gemonteerd.  
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Meetinstrument aanbrengen 

 
 

1. Schuif de testo 420 helemaal in de adapter van het instrument, 
en let hierbij op de vergrendeling rechts en links in de houder.  

 

6.4. Meten  
6.4.1. Volumestroom-meting 

✓ De volumestroomkap is opgebouwd. 
1. Schakel het instrument in.  
2. Stel in de instellingen van het instrument de toepassing 

volumestroomkap in, en het gewenste meetprogramma: Enkele 
meting of Chronologische meting.  
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3. Druk op ►, ■ aan de testo 420, of de initiator aan de 
meetopbouw, om de meting voort te zetten resp. te starten en 
te stoppen.  

4. Druk op  om de meetgegevens op te slaan. Niet opgeslagen 
meetgegevens gaan bij de volgende meting verloren.  

- De doelmap en bestandsnaam wordt weergegeven, bevestig 
met  om de meetgegevens onder deze naam en in de 
gekozen map op te slaan. 

6.4.2. Pitot-buismeting 
1. Neem de testo 420 uit de meetvoet. 
2. Breng de slangen aan aan de testo 420 en aan de pitot-buis.  
3. Druk op  -> Application -> Pitot tube en stel daar de 

kanaalgeometrie, de pitot-buisfactor en de temperatuur in, en 
kies tussen V-Werkelijk en V-Norm. 

4. Selecteer het gewenste meetprogramma. 
5. Voer de meting uit.  
6. Druk op  om de meetgegevens op te slaan. Niet opgeslagen 

meetgegevens gaan bij de volgende meting verloren.  
- De doelmap en bestandsnaam wordt weergegeven, bevestig 

met  om de meetgegevens onder deze naam en in de 
gekozen map op te slaan. 

6.4.3. Verschildruk-meting 
1. Neem de testo 420 uit de meetvoet. 
2. Breng de slangen aan de testo 420 aan aan + en -.  
3. Druk op  -> Application -> Pressure only. 
4. Voer de meting uit.  
5. Druk op  om de meetgegevens op te slaan. Niet opgeslagen 

meetgegevens gaan bij de volgende meting verloren.  
- De doelmap en bestandsnaam wordt weergegeven, bevestig 

met  om de meetgegevens onder deze naam en in de 
gekozen map op te slaan. 
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6.5. Opslaan 
  

 
In een map kunnen maximaal 99 metingen worden 
opgeslagen. 

 
 

 
>  -> Memory  ->  
- Op het display wordt het overzicht van de mappen 

weergegeven. Met New Folder kan een nieuwe map worden 
aangemaakt.  

Map openen 
> Navigeer met de pijltoetsen naar de gewenste map en druk op 

. 
- De gekozen map wordt geopend en de afzonderlijke bestanden 

worden weergegeven.  

Map verwijderen 
1. Navigeer met de pijltoetsen naar de gewenste map en druk op 

. 
2. Kies het menupunt Delete Folder en bevestig met .  
- In het display wordt de te verwijderen map weergegeven.  
3. Bevestig opnieuw met  om de map te verwijderen, of 

annuleer met Esc.  

Standaard opslagplaats vastleggen 
Met deze instelling wordt vastgelegd welke map als standaard 
opslagplaats voor het opslaan van de meetwaarden moet worden 
aangegeven. 

 
 

 
De map die is vastgelegd als standaard opslagplaats, is 
zwart gemarkeerd. 

  

1. Navigeer met de pijltoetsen naar de gewenste map en druk op 
. 

2. Kies het menupunt Set as Logging Folder en bevestig met 
.  

- De geselecteerde map is vastgelegd als standaard 
opslagplaats.  

- De vastgelegde opslagplaats kan tijdens het opslaan weer 
worden gewijzigd. 
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Totale volumestroom 
 
 

 
Als in een map gegevens van afzonderlijke metingen zijn 
opgeslagen, dan kan met deze functie de totale 
volumestroom van alle metingen worden weergegeven.  

 
 

1. Navigeer met de pijltoetsen naar de gewenste map en druk op 
. 

2. Kies het menupunt Total volume flow en bevestig met  
.  

- De afzonderlijke metingen en de totale volumestroom worden 
weergegeven.  

3. Druk op  . 
- Het resultaat van de totale volumestroom wordt opgeslagen.  

6.6. Overdracht van meetgegevens naar de PC 
  

 
Tijdens de verbinding met de PC is geen Bluetooth 
verbinding mogelijk. De bestaande Bluetooth verbinding 
wordt verbroken. 

 
 

 
1. Verbind de testo 420 en uw PC met de USB-kabel.  
- De testo 420 schakelt zich automatisch in, aan de PC verschijnt 

een venster, kies hier Map openen. De map en bestanden die 
op uw testo 420 zijn opgeslagen, worden weergegeven. De 
bestanden staan ter beschikking in het bestandsformaat *.txt. 

 

7 Product onderhouden 
 

7.1. Instrument reinigen 
 
 

 
Gebruik geen scherpe reinigings- of oplosmiddelen! 
Zwakke huishoudelijke reinigingsmiddelen of zeepsop 
kunnen worden gebruikt. 

  

>  Reinig de behuizing van het instrument wanneer het vuil is met 
een vochtige doek. 
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8 Tips en hulp 
 

8.1. Vragen en antwoorden 
 

Vraag Mogelijke oorzaken / Oplossing 
Voor geselecteerde 
parameters worden in het 
display van het instrument 
geen waarden 
weergegeven (-----) 

Er is bijv. geen temperatuur-
/vochtigheidsvoeler aangesloten. 

Melding Cannot turn on! 
bij selectie van bepaalde 
parameters in het menu 
Indicatie. 

• Deze parameter is voor de 
momenteel geselecteerde 
toepassing niet beschikbaar. 

• Er worden al vier parameters 
weergegeven. Deactiveer de 
indicatie van een parameter om 
een andere te activeren. 

• [►, ■] aan het 
instrument functioneert 
niet.  

• Melding Functie niet 
beschikbaar in de 
Bluetooth modus.  

• Bluetooth verbinding is actief, het 
instrument is via Bluetooth 
verbonden met een tablet of 
smartphone en de app is actief.  

• Sluit de app volledig of beëindig de 
Bluetooth verbinding.  

 
 

8.2. Accessoires en vervangende onderdelen 
 

Beschrijving Artikel-nr. 
Meetkap 360×360 mm 0554 4200 
Meetkap 305×1220 mm 0554 4201 
Meetkap 610×1220 mm 0554 4202 
Stoffen bekleding bij de kap 610×610 0400 4200 
Aluminium frame bij de kap 610×610 0440 4204 
Uitschuifbaar statief tot 4 m 0554 4209 
Aansluitslang silicone, lengte 5 m, belastbaar 
tot maximaal 700 hPa (mbar) 

0554 0440 

Aansluitslang siliconevrij voor 
verschildrukmeting, lengte 5 m, belastbaar tot 
maximaal 700 hPa (mbar) 

0554 0453 
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Beschrijving Artikel-nr. 
Pitot-buis, lengte 500 mm, Ø 7 mm, roestvrij 
staal, voor de meting van de 
stromingssnelheid 
(aansluitslang vereist)  

0635 2045 

Pitot-buis, lengte 350 mm, Ø 7 mm, roestvrij 
staal, voor de meting van de 
stromingssnelheid 
(aansluitslang vereist) 

0635 2145 

Pitot-buis, lengte 1000 mm, roestvrij staal, 
voor de meting van de stromingssnelheid 
(aansluitslang vereist) 

0635 2345 

Aansluitslang  0554 0453 

Spanstaaf 0440 4201 

Een volledige lijst met alle toebehoren en onderdelen vindt u in de 
productcatalogi en -folders of op internet op: www.testo.com 

 

Als u vragen hebt, neemt u contact op met uw verkoper of met de 
klantenservice van Testo. De contactgegevens vindt u op de 
achterzijde van dit document of op het internet op 
www.testo.com/service-contact. 
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9 EG-conformiteitsverklaring 
 

 
 



 

0970 4200 nl 01 V01.00 
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