
Het perfecte arbeidsklimaat

Professionele meetapparatuur  

voor de analyse van de werkplek

PMV-PPD-Meetprotocol
Bureau 1

Grafiek

Datum / Tijd             11.05.2015  15:12



testo 480

Voordelen van een professionele meettechniek:

• Subjectieve inschattingen worden objectief   

 beoordeeld

• Er is een perfect bewijs voor een correcte werking   

 van de klimaatinstallatie

• Metingen kunnen gedocumenteerd en    

 geanalyseerd worden

• Bij gebruik van hoogwaardige meettechniek   

 voelt de betreffende medewerker zich ook ernstig   

 genomen

Ruim 1,8 miljoen Belgen hebben een arbeidsplaats in 

een kantoor. Velen daarvan zijn niet tevreden met het 

klimaat op hun bureau. Sommige mensen hebben te koud, 

andere hebben vaak te warm. Er zijn dus vaak klachten 

over de thermische behaaglijkheid en de kwaliteit van de 

omgevingslucht.

Klimaattechnici staan dan ook vaak voor de uitdaging om 

dergelijke klachten op een objectieve manier te onderzoeken 

en indien nodig te verhelpen. Deze klachten moeten ernstig 

genomen worden aangezien de productiviteit van de 

medewerker in rechtstreeks verband staat met de thermische 

omgeving.  

Behaaglijkheidsmetingen op de werkplek

Voor alle metingen rond arbeitsklimaat heeft Testo de meetoplossing

De ideale comfort condities

Luchtsnelheid
0,13 - 0,22 m/s

Luchtdruk
890 - 1030 hPa

Luchtkwaliteit
350 - 1.500 ppm CO2

Licht
100 - 3.000 lux

Geluid
30 - 70 dB/A

Vochtigheid
35 - 65 %RV

Temperatuur
18 - 22 °C
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De professionele klimaatmeter voor alle klimaatmetingen

Met de testo 480, de VAC-professional, kunt u nu ventilatie- 

en airconditioningsystemen van kantoren, woningen en  

industriële gebouwen, bijregelen volgens de standaardnormen, 

zodat ze efficiënt functioneren. In een handomdraai 

registreert u alle relevante klimaatparameters voor een  

optimaal comfort. 

testo 480 is de ideale partner van experten, technische  

diensten en klimaattechniekers bij alle meetopdrachten. Met 

het meetapparaat en de voelers kunnen volgende parameters 

gemeten worden: luchtsnelheid, temperatuur, vochtigheid, 

druk, lichtsterkte, stralingswarmte, turbulentiegraad en CO2 

met slechts één apparaat!

Intelligent kalibratieconcept
De digitale voelers met een intern geheugen 
melden wanneer een volgende kalibratie vereist 
is.

Geïntegreerde meetprogramma’s
Begeleiden u stap voor stap door de 
verschillende meetopdrachten

Groot gamma voelers
Door een breed gamma aan voelers kan de 
testo 480 gebruikt worden voor verschillende 
toepassingen

Uitgebreid klantenbeheer
In het meettoestel heeft u een uitgebreid 
klantenbeheer met vele mogelijkheden

Conform EN-normen
Alle meetprogramma’s voldoen aan de 
internationale EN-normen

Praktische bediening
De moderne gebruikersinterface is 
overzichtelijk en eenvoudig in gebruik

Software „EasyClimate“
Met deze software wordt de analyse van 
de meetgegevens eenvoudiger. Van de 
verschillende metingen kunnen rapporten 
gemaakt worden.
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Het gevoel  van thermisch comfort  op 

de arbeidsplaats is  afhankel i jk  van 6 

belangri jke factoren: de luchttemperatuur, 

de luchtvochtigheid, de warmtestraling, de 

tocht, de warmteproductie (metabolisme in 

functie van de fysieke arbeid) en de kledij. Met  

behulp van een PMV-PPD meting kunnen deze  

factoren op een objectieve manier beoordeeld  

worden. De PMV- PPD-meting berekent de 

behaaglijkheid (PMV = Predicted Mean Vote) en de 

relatieve onbehaaglijkheid (PPD = Predicted Percentage  

Dissatisfied).

PMV/PPD meting (volgens IS0 7730)

Set voor de PMV/PPD meting met de testo 480 Bestelnr. EUR

testo 480 incl. PC-software „EasyClimate“, netadapter, USB-kabel en 
kalibratieprotocol

0563 4800 1.116,00

Statief voor een behaaglijkheidsmeting 0554 0743 243,60

Turbulentiegraadsonde 0628 0143 710,00

Aansluitkabel voor het aansluiten van de digitale sondes op het meetapparaat 0430 0100 53,00

Vocht- en temperatuurvoeler, Ø 12 mm 0636 9743 386,40

Aansluitkabel voor het aansluiten van de digitale sondes op het meetapparaat 0430 0100 53,00

Zwarte bol-sonde, Ø 150 mm 0602 0743 441,60

Systeemkoffer voor behaaglijkheidsmetingen 0516 4801 238,80

Setprijs 3.242,40

PMV (Predicted Mean Vote)

PMV (Predicted Mean Vote) is een

index die de behaaglijkheid van

een groep mensen voorspelt op

een thermische schaal van 7 punten.

Ideaal is de score 0 of neutraal.

Er is dan een thermisch

evenwicht van het menselijk lichaam.

Omdat een neutrale omgeving

niet constant mogelijk is,

wordt gestreefd naar +0,5 en -0,5.

PPD (Predicted Percentage Dissatisfied)

PPD (Predicted Percentage Dissatisfied) is een index die het

percentage van ontevreden mensen voorspelt die een gevoel

van onbehaaglijkheid ervaren. Hierbij wordt rekening 

gehouden dat minstens 5% van deze mensen altijd 

ontevreden zullen zijn omwille van de subjectieve thermische 

gevoeligheid. Een acceptabel comfortniveau is waarbij minder 

dan 10% van de mensen een thermische onbehagen ervaart 

(PMV +0,5 tot -0,5).

+3 Heel warm

+2 Warm

+1 Beetje warm

0 Neutraal

-1 Beetje koud

-2 Koud

-3 Heel koud
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Trek is de voornaamste oorzaak voor klachten 

i.v.m. het binnenklimaat. Niet zozeer de luchtstroom 

maar de ongewenste – plaatselijke – afkoeling van 

het lichaam wordt vaak als onbehaaglijk ervaren. 

Het wamteverlies van de huid, veroorzaakt door 

trek, is afhankelijk van de luchtsnelheid maar ook 

van de turbulentie en de luchttemperatuur. De 

turbulentiesonde en de testo 480, is het mogelijk om 

het comfortgevoel objectief kunnen bepalen.

Turbulentiegraadmeting (volgens EN 13779)

Set voor de turbulentiegraadmeting met de testo 480 Bestelnr. EUR

testo 480 incl. PC-software „EasyClimate“, netadapter, USB-kabel en 
kalibratieprotocol

0563 4800 1.116,00

Statief + een C-klem 0554 0420 168,00

Turbulentiegraadsonde 0628 0143 710,00

Aansluitkabel voor het aansluiten van de digitale sondes op het meetapparaat 0430 0100 53,00

Systeemkoffer voor behaaglijkheidsmetingen 0516 4801 238,80

Setprijs 2.285,80

Grafiek turbulentiegraad

De interpretatie van de turbulentiegraadmeting gebeurt met 

behulp van de bijgaande grafiek. Bv. bij een gemiddelde  

temperatuur van 24,4 °C en een turbulentie van 10 %, mag de 

gemiddelde luchtsnelheid niet hoger liggen dan 0,27 m/s.

Trekfrequentie

Trekfrequentie betekent zoveel als het voorspelde

percentage van ontevreden mensen door trek. Volgens DIN

EN 13779 is een trekfrequentie van maximum 15% toegelaten

(bij een gemiddelde luchtsnelheid van 0,2 m/s). De  

trekfrequentie wordt eveneens berekend met behulp van de 

testo 480.
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WBGT-Meetprotocol
Bureau 3
Overzicht
Datum / Tijd      26.05.2015 09:14
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Ø

Bij de beoordeling van het klimaat op arbeidsplaat-

sen spelen temperatuur en de vochtigheid een  

belangrijke rol. Zo wordt een droge warmte doorgaans 

beter verdragen dan een vochtige warmte. Het meten 

van de maximumtemperaturen moet gebeuren met de  

WBGT-index (Wet Bulb Globe Temperature). Deze 

index wordt berekend overeenkomstig DIN 33403 

en ISO 7243.  Met de testo 480 kan zowel een  

momentopname alsook een langdurige meting van de  

WBGT-index geregistreerd worden.

24,3

23,45

23,27

23,6

23,4

WBGT-meting (volgens IS0 7243/DIN 33403)

Set voor de WBGT-meting met de testo 480 Bestelnr. EUR

testo 480 incl. PC-software „EasyClimate“, netadapter, USB-kabel en 
kalibratieprotocol

0563 4800 1.116,00

WBGT-sonde voor het meten en beoordelen van het omgevingsklimaat, incl. 
statief, sondehouders, aansluitleidingen, zwarte bol thermometer,
natte temperatuurvoeler, omgevingstemperatuurvoeler,
aluminiumkoffer; max. werkingstemp. 120°C

0635 8888

ID 0699 920/1 1.908,00

Setprijs 3.024,00

Fysieke werkbelasting

Volgens het Koninklijk besluit van 4 juni 2012 betreffende de

thermische omgevingsfactoren zijn de actiewaarden voor de

blootstelling aan warmte in functie van de fysieke werkbelasting. 

De waarde van de WBGT-index mag niet hoger zijn dan:

Correcte WBGT-meting

Indien de ruimte rond de werkende persoon niet homogeen is,

dient de WBGT-index op 3 punten te worden bepaald (ter

hoogte van het hoofd, de buik en de enkels). Nadien wordt

een gemiddelde gemaakt waarbij de buikhoogte dubbel wordt

gerekend. Indien de omgeving homogeen is, volstaat één  

enkele WBGT-meting (ter hoogte van de buik).

Voor het berekenen van de WBGT-index moeten 3  

verschillende temperaturen gemeten worden:

• de stralingstemperatuur tg

• de omgevingstemperatuur ta (droge natuurlijke temperatuur)

• de vochttemperatuur twb (natte natuurlijke temperatuur)

Blootstelling  
aan warmte

Blootstelling  
aan koude

Fysieke belasting WBGT-index Luchttemperatuur

Zeer licht werk  < 29 > 18 °C

Licht werk < 29 > 16 °C

Halfzwaar werk < 26 < 14 °C

Zwaar werk < 22 > 12 °C

Zeer zwaar werk < 18 > 10 °C



Matrixmeting (volgens EN 12599) 

Voorbeeldset voor de RLT-meting met de testo 480 Bestelnr. EUR

testo 480 incl. PC-software „EasyClimate“, netadapter, USB-kabel en 
kalibratieprotocol

0563 4800 1.116,00

Vleugelradsonde (telescopisch, max. 960 mm) voor m/s- en °C-metingen, Ø 
16 mm, meetbereik -10..+70°C en 0,4..50 m/s

0635 9542 592,80

Aansluitkabel voor het aansluiten van de digitale sondes op het meetapparaat 0430 0100 53,00

Systeemkoffer voor RLT-metingen, voor het meettoestel, voelers en andere 
toebehoren

0516 4800 238,80

Setprijs 2.000,60

Meetprotocol
Resultaat waarden
Punt

Bureau 1, 19.05.2015 09:39

Voeler: 2545042 / 16mm

Stromingssnelheid

Bedrijfsvolumenstroom

Gewenste volumestroom

5.5                 m/s
+/-              0.9                 m/s
+/-              8.7                   %   

9973                 m³/h
+/-            865                 m³/h
+/-             8.7                     %   

0                 m³/h   

De RLT-meting (Raumlufttechnische meting) of 

matrixmeting volgens EN 12599 wordt toegepast voor 

de test- en meetprocedure van klimaatinstallaties in 

gebouwen. Tijdens een RLT-meting kan dankzij de 

schaalverdeling op de telescoop, de insteekdiepte 

eenvoudig afgelezen worden. Deze diepte wordt 

door het toestel aangegeven. Het aantal meetpunten 

is afhankelijk van de regelmatigheid van het 

stromingsprofiel. Bij de uitvoering van deze metingen 

wordt u door de testo 480 begeleid bij elk meetpunt.

2 methodes

Voor de functionele metingen wordt hiervoor de  

triviaalmethode (rechthoekig kanaal) of de zwaartelijnmethode 

(rond kanaal, zie foto) gebruikt. Dit betekent dat op 

verschillende plaatsen in het kanaal een meting wordt  

uitgevoerd.

Rapportering met “EasyClimate” software

De testo 480 biedt u 

een volledige 

rapportering van  

deze metingen.  

De “EasyClimate”  

software zorgt voor 

een volledig meet-

protocol volgens EN 

12599.
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CO2-meting

Set voor de CO2-meting met de testo 480 Bestelnr. EUR

testo 480 incl. PC-software „EasyClimate“, netadapter, USB-kabel en 
kalibratieprotocol

0563 4800 1.116,00

IAQ-sonde voor het meten van Indoor Air Quality, CO2, vochtigheid, 
temperatuur en absolute druk incl. tafelstatief

0632 1543 884,40

Aansluitkabel voor het aansluiten van de digitale sondes op het meetapparaat 0430 0100 53,00

Systeemkoffer voor RLT-metingen 0516 4800 238,80

Setprijs 2.292,20

Meetprotocol Bureau 2
Meting: 4 (19.05.2015 09:39)

Een goed binnenklimaat wordt sinds enkele jaren als 

een belangrijke factor voor onze gezondheid gezien. 

Wanneer meerdere personen zich in een ruimte  

bevinden kan een gebrek aan “frisse” lucht ontstaan. 

Dit veroorzaakt een gevoel van onbehaaglijkheid, 

het concentratievermogen vermindert, er treedt  

vermoeidheid op en het prestatievermogen daalt. 

Deze verschijnselen worden omschreven als “Sick 

Building Syndrome”. De CO2-concentratie is de 

belangrijkste indicator voor een “goede” indoor air 

quality of binnenklimaat.
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CO2-waarden

Onvervuilde frisse lucht heeft een CO2-gehalte van ongeveer

350 ppm. Volgens de wijziging van 25 maart 2016 in  

het koninklijk besluit van 10 oktober 2012 i.v.m. de  

algemene basiseisen voor arbeidsplaatsen, mag de CO2- 

concentratie in werklokalen niet hoger zijn dan 800 ppm. 

Er bestaat een rechtstreeks verband tussen de kwaliteit van 

het binnenklimaat en de tevredenheid en productiviteit van de 

gebruikers. Betere werkprestaties en een betere gezondheid - 

en bijgevolg minder ziekteverzuim – resulteren in een hogere 

productiviteit.

CO2 in Vol % CO2 in ppm

0,033 ... 0,04 330 ... 400 Frisse lucht in de vrije natuur

0,07  700 Stadslucht

0,08 800 Grenswaarde in kantoren

0,5 5.000
Maximaal Aanvaarde 

Concentratie waarde (MAC)

0,7 7.000
Maximumwaarde in bioscopen 

na de voorstelling

2 20.000
Fysiologische kortstondige 

tolerantiewaarde

2 ... 4 20.000 ... 40.000
Versterkte ademing, verhoogde 

pulsfrequentie

4,0 ... 5,2 40.000 ... 52.000 Uitgeademde lucht

4 ... 8 40.000 ... 80.000 Hoofdpijn en duizeligheid

8 ... 10 80.000 ... 100.000 Krampen, snel bewusteloos

20 200.000
Dodelijk na een  
aantal seconden



Meetprotocol Bureau 2
Meting: 5 (10.05.2015 09:39)

Ongeveer 80% van alle zintuiglijke waarnemingen in 

de natuur zijn optisch, lopen daarom via de ogen en 

hebben daarvoor licht nodig als drager. Ongeveer 

25% van de totale menselijke energie is nodig om 

te zien. Vermoeidheidsverschijnselen door te weinig 

licht manifesteren zich minder aan de ogen dan aan 

het totaal welbehagen, zodat te weinig of slechte  

verlichting in de regel niet als oorzaak voor  

vermoeidheid of ongevallen herkend wordt. 

31
1.200

Lux

Lux

Lux-meting

Set voor de luxmeting met de testo 480 Bestelnr. EUR

testo 480 incl. PC-software „EasyClimate“, netadapter, USB-kabel en 
kalibratieprotocol

0563 4800 1.116,00

Lux-sonde, voor het meten van verlichtingssterkte 0635 0543 354,00

Systeemkoffer voor RLT-metingen 0516 4800 238,80

Setprijs 1.708,80

Lichtsterkte

Afhankelijk van de toepassing worden door de normen

verschillende verlichtingssterkten aanbevolen. Bij eenvoudig

werk is een verlichtingssterkte van 100 tot 250 lux voldoende, 

bij nauwkeurige werkzaamheden worden vaak verlichtings-

sterkten van 1000 lux of meer vereist.

ca. 100.000 lux zonnige zomerdag in de buitenlucht

ca. 20.000 lux bewolkte dag in de zomer

ca. 10.000 lux  zonnige winterdag in de buitenlucht

ca. 3.000 lux grauwe winterdag

1.000 lux goede werkplekverlichting

40 lux goede straatverlichting

0,25 lux nacht met volle maan

0,01 lux licht van de sterren

Optische filters

Een luxmeter dient het gevoeligheidsverloop van het menselijk 

oog exact te volgen. Dit wordt bij Testo door speciale,  

optische filters gerealiseerd. Een speciale meetcel (fotodiode) 

zet het invallende licht om in een elektrisch signaal en geeft 

dit weer op het display.
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Software “EasyClimate”

De nieuwe PC-software „EasyClimate“ is inbegrepen bij elk meettoestel.  

Met deze software wordt de analyse van de meetgegevens nog eenvoudiger. 

De moderne gebruikersinterface is overzichtelijk en eenvoudig in gebruik. 

Rapporten kunnen met de speciale  

protocoldesigner eenvoudig  

geconfigureerd worden naar de 

wens van de klant. Klantgegevens, 

meetlocaties en meetgegevens kunnen 

met één muisklik in een tabel of 

grafisch weergeven en geanalyseerd 

worden. Alle informatie wordt centraal 

bewaard en is steeds oproepbaar. De 

gegevensoverdracht met de testo 480 

is eenvoudig en comfortabel, er wordt 

geen tijd verloren.

Technische gegevens testo 480

Sensor types

Sensor types

Sensor types

Sensor types

Meetbereik

Meetbereik

Meetbereik

Meetbereik

-100 ... +100 hPa

0 ... +120 °C

+0,1 tot +15 m/s

0 ... 100 %RV

700 ... 1.100 hPa

-100 ... +400 °C

0 ... +20 m/s

0 ... 10.000 ppm CO2

Geïntegreerde
verschildrukmeting

Stralingstemperatuur, zwarte bol

Vleugelradsonde, 100 mm

Testo capacitieve vochtsensor

Absolute druk,  
geïntegreerd en extern

Pt100

Hittedraadsonde met telescoop

CO2

Nauwk.heid 
±1 digit

±(0,3 Pa +1% v.d. mw.) (0 tot +25 hPa)
±(0,1 hPa + 1,5% v.d. mw.)
(+25.001 tot +100 hPa)

±3 hPa

Resolutie

Resolutie

Resolutie

Resolutie

0,001 hPa

0,1 °C

0,01 m/s

0,1 %RV

0,1 hPa

0,01 °C

0,01 m/s

1 ppm CO2

-200 ... +1.370 °C

+0,6 ... +50 m/s

0 ... +5 m/s

0 ... 100.000 Lux

Type K (NiCr-Ni)

Vleugelradsonde, 16 mm

Behaaglijkheidssonde

Lux

±(0,3 °C +0,1% v.d. mw.)

0,1 °C

0,1 m/s

0,01 m/s

1 Lux

Voeleraansluiting 2 x TE type K, 1 x verschildruk, 3 x digitaal

Interface USB-aansluiting, SD-kaart, netadapter, infrarood voor de printer

Bedrijfstemp. 0 ... +40 °C

Stroomvoorziening Accu, aansluiting voor netadapter voor langdurige metingen en laden van de accu

Autonomie batterij ongeveer 17 uur (toestel zonder voeler met 50 % verlicht display)

Display Kleurenscherm

Geheugen

Garantie

1,8 GB (ongeveer 60.000.000 meetwaarden)

2 jaar



Andere toepassingen

Meting aan zuurkasten Turbulentiemeting in cleanrooms

Verschildruk over filters Mapping van temperatuur
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