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Introducere.

Câteva sute de milioane de oameni din 

întreaga lume lucrează în birouri. Mulți 

dintre ei sunt nemulțumiți de condițiile 

climatice în care lucrează. Cele mai 

dese întâlnite motive de nemulțumire 

sunt confortul termic și calitatea aeru-

lui interior.

Reclamațiile trebuie investigate în mod 

normal de un inginer specializat pe 

condiționarea aerului/mediu interior. 

Această persoană se confruntă cu 

provocarea de a evalua obiectiv sen-

zațiile termice ale angajaților pentru 

a determina dacă reclamațiile sunt 

justificate și, acolo unde este cazul, să 

identifice și să elimine cauzele acestor 

reclamații.

Și numai din perspectiva afacerii, este 

de la sine înțeles că trebuie luate în 

serios reclamațiile, deoarece perfor-

manța angajaților este direct legată 

de condițiile ambientale de la locul de 

muncă.

Scopul acestui ghid practic este de a 

oferi asistență pentru cei responsabili 

de climatul din spațiile interioare și 

de a identifica modurile în care se pot 

evalua obiectiv impresiile subiective cu 

privire la nivelul de confort.
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Măsurarea nivelului de confort la locul de muncă

1. Ce este confrotul termic?

Confortul termic joacă un rol decisiv în 

capabilitățile mentale și fizice.

Sensibilitatea corpului uman la căldură 

depinde de echilibrul termic al corpului 

(bilanțul termic). Echilibrul termic 

este afectat de activitatea fizică, de 

îmbrăcăminte precum și de parametrii 

atmosferici ambientali.

Aceștia sunt: 

• Temperatura aerului

• Temperatura radiației

• Viteza aerului 

• Umiditate

Confortul termic apare atunci când 

o persoană are o stare neutră din 

punct de vedere termic. Aceas-

ta se întâmplă atunci când cineva                          

consideră parametrii climatici         

(temperatură, umiditate, viteza aerului 

și radiația termică) ce caracterizează 

spațiul din jurul său ca fiind plăcuți.  În 

această situație nu se doresc alte val-

ori de temperatură sau umiditate. De 

asemenea, confortul termic depinde 

de tipul de activitate și îmbrăcămintea 

persoanei.

Fig. 1: Confortul termic depinde de diferiți 
factori.
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Apoi analiza disconfortului termic al 

angajaților trebuie continuată la un alt 

nivel. 

Pot exista și alte motive pentru for-

mularea acestor plângeri, de exemplu 

insatisfacția legată de muncă, proble-

mele cu colegii, problemele personale 

sau problemele de sănătate, cu toate 

pot avea un impact asupra senzației 

de confort termic.

Confortul termic la locul de muncă nu 

reprezintă un lux inutil pentru angajați 

ci chiar o condiție de bază pentru per-

formanță și productivitate. Din acest 

motiv, dintr-o perspectivă economică, 

condițiile ambientale adecvate trebuie 

să fie create. 

Dacă un angajat se plânge de faptul 

că se simte inconfortabil la muncă, 

aceasta reprezintă o problemă căreia 

inginerul de aer condiționat/mediu in-

terior trebuie să-i acorde cea mai mare 

prioritate.

Observațiile angajaților privind 

disconfortul termic sunt convertite 

într-un rezultat de măsurare obiectiv 

folosindu-se o tehnologie de măsurare 

adecvată. În acest mod, situația poate 

fi evaluată într-un mod optim.

Dacă rezultatele de măsurare sunt 

toate în domeniul normal de valori, 

inginerul de mediu interior sau aer 

condiționat poate merge mai departe 

și poate să elimine orice configurare 

incorectă a sistemului HVAC.

2.  Motive pentru utilizarea tehnolo-
giei de măsurare în evaluarea ter-
mică a locului de muncă

Avantajele tehnologiei de 

măsurare profesionale.

1.  Evaluările subiective sunt 

evaluate în mod obiectiv.

2.  Poate fi obținută dovada că 

sistemul HVAC funcționează 

corect.

3.  Măsurătorile sunt documentate 

și pot fi analizate.

4.  Dacă utilizați tehnologie de 

măsurare de calitate ridicată, 

angajatul care formulează 

plângerea simte că solicitarea sa 

este luată în serios.
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sufocant sau este expus unui curent 

de aer? Problemele sunt permanente 

sau se manifestă numai la anumite 

momente ale zilei? 

Condițiile de la fața locului.

Pentru a vă forma o impresie inițială la 

fața locului, fiți atenți la următoarele:

•  Senzori de temperatură instalați in-

corect în cameră (în bătaia soarelui, 

acoperiți, aproape de un curent de 

aer). În această situație semnalul de 

feedback transmis către comanda 

centrală a sistemului HVAC este 

incorect.

•  Guri de evacuare blocate/murdare

Fig. 2: Gura de evacuare a aerului blocată.

3.  Măsuri luate de inginerul de aer 
condiționat în situația unei rec-
lamații

Dacă un angajat se plânge de 

condițiile termice de la locul său de 

muncă, primul pas este luarea în seri-

os a reclamației și începerea imediată 

a investigației.

Verificați sistemul HVAC.

Înainte de a demara o investigație de-

taliată la locul de muncă, inginerul ar 

trebui să examineze setările sistemu-

lui HVAC având în minte următoarele 

întrebări: Care este starea comenzii 

temperaturii sistemului HVAC? Aici, 

verificați temperatura din incintă care 

este transmisă de către senzorii pentru 

temperatura camerei. S-au făcut re-

cent modificări ale setărilor sistemului 

HVAC?

Investigația inițială la locul de 

muncă.

Înainte de a începe o evaluare a       

criteriilor de confort de la locul de 

muncă, trebuie să solicitați informații 

privind natura exactă a reclamației 

angajatului. Îi este prea frig, prea 

cald, este aerul prea uscat sau prea 

3.1 Pregătirea

Măsurarea nivelului de confort la locul de muncă
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Indiferent de reclamația angajatului, 

este util să obțineți anumite informații 

inițiale despre condițiile climatice prin 

efectuarea unei măsurători simple pen-

tru determinarea temperaturii/umidității 

aerului din cameră.

Măsurarea procesului folosind 

instrumentul de măsurare 

multifuncțional  testo 480.

Mergeți în mijlocul camerei cu aparatul 

testo 480. Mișcați ușor înainte și 

înapoi sonda pentru umiditatea aerului 

ambiental la o înălțime de aproximativ 

60 cm (cu o viteză de aproximativ 1,5 

m/s), până când valorile afișate se 

stabilizează. Trebuie acordată atenție 

măsurătorii, pentru ca aceasta să nu 

fie afectată de respirație. 

Rezultatul măsurării/ 

interpretare.

Rezultatul măsurării constă în tem-

peratură în °C și umiditate relativă în 

%. O persoană aflată într-un birou 

se simte în general cel mai bine la o 

temperatură a camerei de 22 – 24 °C 

și o umiditate a aerului ambiental de  

40% – 60%.

DIN EN 15251 Categoria II permite 

temperaturi de maximum 26 °C în 

modul răcire și 20 °C în modul încălzire 

la o umiditate de 25% - 60%.

Această măsurătoare este utilizată 

pentru a obține unele informații inițiale 

despre climatul de la interior. Dacă 

valorile măsurate sunt deja mult în 

afara domeniului nivelului de confort 

menționat mai sus, pentru moment nu 

mai este nevoie de alte evaluări supli-

mentare. Cel mai probabil, această 

situație este creată de o defecțiune a 

sistemului HVAC.
Fig. 3: Măsurarea temperaturii și umidității    
aerului ambiental  folosind instrumentul de 
măsură testo 480.

3.2  Măsurarea temper-
aturii și a umidității 
aerului ambiental
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Valoarea PMV/PPD furnizează o ex-

aminare integrată a factorilor termici 

din perspectiva condițiilor ambientale 

și de la locul de muncă. Rezultatul 

măsurătorii reprezintă o exprimare 

obiectivă a nivelului de confort termic.

PMV ((Predicted Mean Vote).

PMV reprezintă o măsură a senzației 

termice medii a unui grup mare de 

oameni. 

Această valoare este calculată din 

următorii parametri

• Temperatura ambientală

• Temperatura radiată

• Curentul de aer

• Umiditatea relativă

și valorile de intrare 

• Indicele de îmbrăcăminte

• Activitate

Fig. 4: Prezentarea grafică a nivelului de confort în funcție de umiditatea aerului ambiental.

3.3 Măsurarea indicilor PMV/PPD
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Indicele de îmbrăcăminte.

Îmbrăcămintea influențează schimbul 

de căldură. Aceasta constituie un strat 

care separă corpul de mediu, din acest 

motiv are un impact direct asupra 

confortului termic. Din punct de vedere 

fizic îmbrăcămintea este caracterizată 

de rezistența termică la transmisia căl-

durii dintre piele și mediul înconjurător. 

Activitatea.

Nivelul de activitate reprezintă o 

măsură a energiei produse de o per-

soană. O persoană aflată în repaus 

complet are o rată metabolică de bază 

de M = 0,8 met (met = rata metabolică 

= unitatea metabolică, 1 met = 58 W/

m² din suprafața corpului).

PPD (Predicted Percentage Dissat-

isfied).

PPD descrie proporția persoanelor 

nemulțumite de climatul

interior. Valoarea este indicată ca pro-

cent și nu va scădea

niciodată sub pragul de 5% deoarece 

confortul termic nu va

fi perceput la fel de toată lumea.

Tabel 1: Parametrii de măsurare cu sondele corespunzătoare.

Parametrii de măsurare cu sondele recomandate

Parametru de măsurare Cod produs Descriere

Temperatura radiată 0602 0743 Sondă tip glob 150 mm

Temperatura aerului
0632 1543 Sonda 0632 IAQ (recomandată) sau sonda pt. 

temperatură/umiditate (cod produs 0636 9743)Umiditatea relativă

Viteza curentului de aer 0628 0143 Sonda de confort
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Măsurarea nivelului de confort la locul de muncă

Parametrii pentru calcularea PMV/PPD

Parametru de măsurare Domeniu de măsură

Parametru de măsurare Domeniu de măsură

Parametru [met] Explicație

Parametru [clo] Explicație

Activitate 0,1 … 4,0 met
 (met = Rată metabolică, evaluarea activității umane)

Factor de îmbrăcăminte 0,1 … 3,0 clo
 (clo = Factor de îmbrăcăminte, evaluarea îmbrăcăminții)

0,1 - 0,7 Întins, relaxat

0 - 0,02 Fără îmbrăcăminte

0,8 - 0,9 Stat jos, relaxat

0,03 - 0,29 Lenjerie

1,0 - 1,1 Activitate așezat

0,30 - 0,49 Pantaloni scurți și tricou

1,2 - 1,5 Stat în picioare

0,50 - 0,79 Pantaloni lungi și tricou

1,6 - 1,7 Stat în picioare, activitate ușoară

0,80 - 1,29 Ținută de birou subțire

1,8 - 1,9 Stat în picioare, activitate moderată

1,30 - 1,79 Ținută de birou călduroasă

2,0 - 2,3 Mers încet

1,80 - 2,29 Jachetă sau haină

2,4 - 2,9 Mers rapid

2,30 - 2,79 Îmbrăcăminte de iarnă călduroasă

3,0 - 3,4 Activitate intensă

3,4 - 4,0 Activitate extrem de intensă

2,80 - 3,00 Îmbrăcăminte de iarnă extrem de călduroasă

Tabel 2: Parametrii pentru calcularea PMV/PPD.
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Procesul de măsurare folosind 

 testo 480. 

1.  Instrumentul de măsurare a climat-

ului testo 480 împreună cu sondele 

sale se montează în locul de  muncă 

respectiv.  Sondele sunt ridicate 

la înălțimea de lucru a angajatului. 

(Standardul DIN EN ISO 7730 nu 

specifică înălțimea de măsurare.)

2.  Înainte de începerea măsurării 

efective a PMV/ PPD, trebuie luat în 

calcul timpul de egalizare a sondei 

glob (aproximativ 20 - 30 min). Din 

acest motiv, amânați începerea pro-

gramului de măsurare până când se 

obține o valoare staționară pentru 

temperatura globului.

3.  Programul de măsurare a PMV/PPD 

îl ghidează pe inginer de-a lungul 

măsurătorii pas cu pas. De aseme-

nea, suplimentar față de indicele de 

îmbrăcăminte și activitate, trebuie 

definite perioada măsurătorii  și 

ciclul de măsurare. Aceste ultime 

două informații depind în principal 

de respectiva sarcină de măsurare 

sau de natura plângerii.

Fig. 5: O măsurătoare relativ rapidă este     
adesea suficientă pentru a vă face o idee      
despre condițiile termice.

Fig. 6: Condițiile termice se obțin imediat, fiind 
evaluate dintr-o singură privire.
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Ciclul de măsurare/perioada de 

măsurare.

Dacă un angajat reclamă un disconfort 

general, permanent la locul său de 

muncă, atunci o măsurătoare rapidă 

ce durează câteva minute este adesea 

suficientă pentru a vă face o idee 

despre condițiile termice. 

Totuși, dacă angajatul este nemulțu-

mit de condițiile termice ocazional, la 

diverse momente ale zilei, atunci este 

logic să se efectueze o măsurătoare 

de lungă durată pe întreaga perioadă a 

unei zile de lucru.

Controlul de-a lungul unei zile a 

sistemului HVAC poate evidenția un 

disconfort termic temporar. Ciclul de 

măsurare selectat pentru măsurătoarea 

de lungă durată trebuie să fie relativ fin 

reglat (5 – 30 s), deoarece mai multe 

date permit realizarea unei investi-

gații care este mai precisă în ceea ce 

privește timpii. Având o memorie care 

poate înregistra până la 60 de milioane 

de citiri, testo 480 poate de asemenea 

să documenteze volume foarte mari 

de date.

Rezultaturl măsurătorii/ 

interpretare.

Indiferent dacă efectuați o 

măsurătoare relativ scurtă sau o 

măsurătoare de durată pe parcursul 

unei zile, odată ce programul de măsu-

rare s-a încheiat obțineți o valoare  

PMV/PPD care este mediată pe      

perioada respectivă de măsurare. 

În anumite circumstanțe, aceasta 

poate oferi informații suficiente. 

Totuși, aveți la dispoziție și opțiunea 

de a efectua o analiză individuală 

pentru valorile PMV/PPD pentru a 

filtra valorile care, în cazul măsurătorii 

de lungă durată, sunt în afara normei 

numai la un anumit moment dat de 

timp. Aceasta se efectuează foarte 

Fig. 7: Extras din protocolul de măsurare a 
testo 480.

PMV 0.21     PPD 5.92%

Tabel 3: Scala PMV de evaluare a climatului.

Măsurarea nivelului de confort la locul de muncă

Scala de evaluare a climatului 

+3 fierbinte

+2 cald

+1 ușor cald

0 neutru

-1 ușor rece

-2 rece

-3 frig
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ușor folosindu-se software-ul testo 

EasyClimate.

Rezultatul măsurătorii este o valoare 

între +3 și -3 și se referă la mediul 

înconjurător. O valoare a PMV cuprinsă 

între -0.5 și +0.5 înseamnă îndeplinirea 

condițiilor de confort termic.

Evaluarea poate fi efectuată sub 

formă grafică sau tabelară. Figura 7        

prezintă rezultatul măsurătorii sub 

formă grafică, unde o valoare a PMV 

de 0,21 și o valoare a PPD de 5,92% 

sunt afișate ca un punct albastru pe 

linia verde. Toate valorile de pe linia 

verde corespund confortului termic 

Categoria B conform DIN EN ISO 

7730.

Dacă valoarea PMV se află în afara 

limitelor de ±0,5, trebuie efectuată o 

analiză pentru determinarea cauzei. 

În primul rând, rezultatele măsurătorii 

privind parametrii inviduali temperatura 

globului, temperatura camerei, umidi-

tatea și viteza curentului de aer trebuie 

examinate mai atent (vezi Tabelul 4). 

De exemplu, dacă detectați o difer-

ență semnificativă între temperatura 

camerei și temperatura globului, cauza 

poate fi radiația solară puternică ce 

trece prin fereastră.

În funcție parametrul individual ce 

deviază de la normă, cauzele pot fi 

anumite componente defecte, setar-

ea incorectă a sistemului HVAC sau 

condițiile ambientale de la fața locului 

Tabel 4: Extras din DIN EN ISO 7730.

Tipul camerei

Birou indi-
vidual
Spațiu de 
birouri
Sală de con-
ferințe
Sală de spec-
tacole
Cafenea / 
restaurant
Sală de clasă

1,2 0,5 1,0 B
24,5 
± 
1,5

22,0 
± 
2,0

0,19 0,16

Maximul vitezei medii a aerului se bazează pe o turbulență de 40% și pe o temperatură a aerului 
ce este egală cu temperatura globului. Pentru vară și iarnă, se folosește o umiditate relativă de 
60%, respectiv de 40%. Pentru a determina maximul vitezei medii a aerului, este selectată tem-
peratura inferioară a domeniului atât pentru vară, cât și pentru iarnă.

Activi-
tatea în 
met

Catego-
ria

Temperatura     
operativă (glob) 
în °C

Max. vitezei medii 
a aerului în m/s

Factorul de îm-
brăcăminte în clo

Vară Vară VarăIarnă Iarnă Iarnă
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Suplimentar față de măsurarea indi-

cilor PMV/PPD,  sunt și alte metode de 

a evalua în mod obiectiv reclamațiile 

angajaților. De exemplu, dacă un 

angajat se plânge în mod particular de 

tiraj, atunci trebuie întotdeauna efectu-

ată o măsurătoare a turbulenței sau a 

riscului de tiraj. 

Definirea parametrilor de măsu-

rare.

Măsurătoarea reprezintă o înregistra-

re nedirecțională a vitezelor aerului 

folosind sonda de confort. Sonda de 

confort de la Testo respectă cerințele 

tehnice din  DIN 1946 Partea 2/EN 

13779.

Turbulența.

Turbulența descrie uniformitatea sau 

neuniformitatea vitezei de curgere a 

aerului și este necesară pentru calcu-

larea riscului de tiraj. Pentru a calcula 

turbulența, trebuie măsurată abaterea 

standard (Sv) a valorii determinată 

pentru viteza aerului .

Fig. 8: Prima măsurătoare a tirajului la o 
înălțime de 0,1 față de sol.

Fig. 9: A doua măsurătoare a tirajului la 
înălțimea mesei (0,6 m).

Fig. 10: A treia măsurătoare a tirajului deasupra 
biroului la înălțimea de 1,1 m.

3.4  Măsurarea turbulenței 
și a tirajului

Sv =  abaterea standard a valorilor instantanee 
a vitezei aerului

 = viteza medie a aerului

Măsurarea nivelului de confort la locul de muncă
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Mișcarea aerului

Rata aerului reprezintă procentul 

predictibil de utilizatori ai camerei 

care sunt nemulțumiți din cauza că 

viteza aerului este prea mare. Calculul 

include temperatura aerului ambiental 

(ta), viteza medie a aerului (v) și turbu-

lența (Tu).

Măsurătoarea.

Următoarele cerințe trebuie îndeplinite 

pentru măsurătoare:

•  Senzor pentru curgere termică rapid, 

fără masă (sonda de confort)

•  Trei înălțimi de măsurare în funcție de 

activitate 

Activitate în picioare: 

0,1 m/1,10 m/1,70 m 

Activitate așezat:  

0,1 m/0,6 m/1,10 m

•  Perioada de măsurare: 180 de 

secunde pentru fiecare înălțime de 

măsurare (recomandat)

• Ciclul de măsurare: 1 secundă

Rezultatul măsurătorii/ 

interpretare.

Pentru testo 480, aveți următorul pro-

tocol de măsurare:

Aici pot fi vizualizate viteza medie de 

curgere și temperatura medie, valori 

care sunt măsurate, precum și turbu-

lența și rata de tiraj, valori care sunt 

calculate din primele două. În exemplu  

avem o rată a tirajului de 7%. 

Rata tirajului maxim permisă con-

form DIN EN ISO 7730 – Categoria 

B corespunde unui procent de DR = 

20%. Astfel, unei locații de măsurare îi 

poate fi atribuită o rată a tirajului con-

form DIN EN ISO 7730 – Categoria B.

Fig. 11: Captură cu protocolul de măsurare.

DR = rata tirajului
ta = temperatura locală a aerului [°C]
v = viteza medie locală a aerului [m/s]
Tu =  turbulența locală [%]  

(variabilă calculată)
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Diferența pe verticală a tempera-

turii aerului.

O diferență mare a temperaturii aerului 

pe verticală în zona dintre cap și 

gleznă poate conduce la o senzație de 

disconfort.

Măsurătoarea.

Atunci când se verifică diferența pe 

verticală a temperaturii aerului, este 

suficientă o măsurătoare locală a tem-

peraturii diferențiale dintre înălțimea 

capului (1,10 m) și cea a gleznei 

(0,10 m) pentru o persoană așezată.

Rezultatul măsurătorii/ 

interpretare.

Pentru a respecta criteriul de confort 

dat în DIN ISO 7730-Categoria B, 

diferența de temperatură trebuie să fie 

mai mică de 3 K.

Podele calde și reci.

Dacă podeaua este prea caldă sau prea 

rece, persoanele din cameră pot să se 

simtă inconfortabil din cauza senzației 

de cald sau frig la nivelul picioarelor. 

Pentru aceia care poartă încălțăminte 

ușoară pentru interior, factorul decisiv 

în ceea ce privește nivelul de confort 

nu este materialul din care este realiza-

tă podeaua, ci temperatura podelei.

Măsurătoarea.

Temperatura podelei poate fi determi-

nată folosind testo 480 și o sondă de 

suprafață (sondă cu cap în cruce) sau 

chiar mai repede folosind un instrument 

de măsură în infraroșu.

Rezultatul măsurătorii/ 

interpretare.

Conform DIN EN ISO 7730, temper-

atura podelei trebuie să fie între 19 și 

29 °C.

Fig. 12: Măsurătoare la nivelul podelei.

3.5  Alte criterii pentru 
evaluarea nivelului 
confortului

Măsurarea nivelului de confort la locul de muncă
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Suplimentar față de confortul termic, 

păstrarea calității aerului din spațiile 

interioare reprezintă un factor impor-

tant atunci când se pune problema 

nivelului de confort. Dioxidul de car-

bon (CO2) este un indice cheie pentru 

o calitate “bună” a aerului din interior. 

O calitate “proastă” a aerului dată de 

concentrația în exces a CO2 conduce 

la oboseală, lipsă de concentrare și 

chiar poate înbolnăvi pe cineva. 

Măsurătoarea.

Poziționați instrumentul de măsură mul-

tifuncțional testo 480 în centrul camerei, 

așa cum se descrie în măsurarea tem-

peraturii/umidității cameri, și țineți sonda 

în afara propriei “atmosfere” (înălțime 

0,6 m).

În funcție de reclamație, o pronunțare 

inițială poate fi făcută chiar și după o 

perioadă scurtă de egalizare a sondei de 

CO2 (aproximativ 30 – 60 s).

Pentru măsurarea nivelului de CO2, 

în mod uzual este logic să efectuați o 

măsurătoare de lungă durată pe perioada 

zilei de muncă. Ulterior, puteți să folos-

iți o evaluare cu ajutorul software-ului 

pentru  a analiza care este momentul în 

care se atinge concentrația maximă și 

dacă sistemul de condiționare a aerului       

asigură o rată de schimb a aerului adec-

vată. Plecând de la concentrația de CO2, 

pot fi trase și concluzii privind obiceiurile.

Rezultatul măsurării/interpretare.

Tabelul 5 prezintă valorile de referință 

permise pentru concentrația de CO2.

În practică, concentrația de CO2 la locul 

de muncă nu trebuie să depășească 

nivelul de 1000 ppm (conform lui Pettenk-

ofer). Pentru a obține o calitate adecvată 

a aerului din interior, trebuie respectată 

o rată de schimb de cel puțin 50 m³/h 

pentru fiecare utilizator al camerei.
Fig. 13: Măsurarea calității aerului din interior 
folosind testo 480.

3.6  Evaluarea calității aer-
ului din interior
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Tabel 5: Valori de referință pentru concentrația de CO2.

Fig. 14: Procentul de persoane nemulțumite la o anumită valoare a concentrației de CO2.

Curba prezintă procentul de persoane care sunt nemulțumite de calitatea aerului 

din interior pentru o anumită valoare a concentrației de CO2.
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Măsurarea nivelului de confort la locul de muncă

Concentrația de CO2  – valori de referință

CO2 Vol% CO2 ppm Descriere

0,033 … 0,04 330 … 400 Aer proaspăt pe câmp

0,07 700 Atmosfera în zonele urbane

0,1 1.000 Valoarea limită în birouri, valoarea maximă conform lui  
  Pettenkofer

0,5 5.000 valoarea MAC

0,7 7.000 Valoarea maximă în cinematografe la sfârșitul proiecției

2 20.000 Valoarea de toleranță fiziologică pe termen scurt

2 … 4 20.000 … 40.000 Respirație greoaie, ritm cardiac crescut

4 … 5,2 40.000 … 52.000 Aer expirat

4 … 8 40.000 … 80.000 Dureri de cap, amețeli

8 … 10 80.000 … 100.000 Convulsii, pierderea rapidă a cunoștinței, 
  o lumânare aprinsă se stinge

20 200.000 Letal în câteva secunde
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În domeniul măsurătorilor climatului, 

există diferiți producători de instru-

mente de măsură pentru temperatură 

și climat. Totuși măsurarea nivelului de 

confort în locurile de muncă este mai 

mult decât o simplă măsurătoare la 

fața locului a temperaturii și umidității.

Astfel, suplimentar față de               

criteriile normale de selecție, trebuie 

să vă concentrați în primul rând pe                  

următorii factori de selecție înainte de 

a achiziționa un instrument de măsura-

re a climatului:

1.  Care parametrii de măsurare pot fi 

înregistrați?

2.  Pot folosi instrumentul de măsură 

pentru a realiza măsurătorile în 

conformitate cu standardele? Ce 

asistență primesc pentru aceasta? 

3.  Pot fi efectuate măsurători de lungă 

durată (capacitatea de stocare, viața 

bateriei, alimentare de la rețea) fără 

nicio problemă? 

4.  Există vreun software pentru analiza 

măsurătorilor mele?

5.  Cum pot să-mi documentez 

măsurătorile?

Soluția: instrumentul de măsură 

multifuncțional testo 480.

1.  Care parametrii de măsurare 

pot fi înregistrați?

testo 480 înregistrează toți parametrii 

legați de climat:

• Temperatura aerului

• Temperatura globului

• Temperatura suprafeței

• Umiditate

• Curent de aer (turbulență, tiraj)

• CO2

• Presiune

• Iluminare

•  Parametrii suplimentari calculați, 

precum punctul de rouă, temperatura 

diferențială, etc. 

testo 480 poate fi echipat în mod 

personalizat în funcție de sarcinile de 

măsurare.

4.  Care sunt caracteristicile unui in-
strument de măsură ideal pentru 
evaluarea nivelului de confort la 

Fig. 15: Instrumentul de 
măsură multifuncțional 
testo 480.
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2.  Pot folosi instrumentul de 

măsură pentru a realiza 

măsurătorile în conformitate 

cu standardele? Ce asistență 

primesc pentru aceasta?

În special în domeniul măsurării nivelu-

lui de confort, testo 480 oferă utilizato-

rului asistență extrem de convenabilă 

prin programe de măsurare integrate 

care ghidează pas cu pas utilizatorul 

pe durata măsurătorii. Folosiți progra-

mul de măsurare a PMV/PPD pentru 

a obține un rezultat al măsurătorii clar 

și obiectiv, în conformitate cu DIN EN 

ISO 7730.

De asemenea, măsurarea turbulenței 

conform EN 13779, pentru calcularea 

riscului tirajului, poate fi efectuată în 

mod intuitiv. 

3.  Pot fi efectuate măsurătorile de 

lungă durată fără nicio prob-

lemă?

testo 480 este ideal pentru măsurători 

Fig. 16: testo 480 poate fi echipat cu diferite sonde.

Măsurarea nivelului de confort la locul de muncă
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de lungă durată. Nu numai că posedă 

o memorie internă foarte mare care 

poate înregistra 60 de milioane          

de citiri, dar poate și să efectueze 

măsurători pe perioade lungi de timp 

folosind puternicul acumulator Li-ion 

sau alimentatorul de la rețea livrat. 

4.  Există vreun software pentru 

analiza măsurătorilor?

Rezultatele măsurătorii pot fi trans-

ferate direct la un PC prin cablul USB 

și prezentate și analizate extrem de 

ușor folosind software-ul furnizat testo 

EasyClimate. Software-ul este util 

pentru filtrarea și evaluarea datelor de 

măsurare, în mod special atunci când 

efectuați măsurători de lungă durată.

5.  Cum pot să-mi documentez 

măsurătorile?

Rezultatele măsurătorii sunt trans-

mise prin USB sau card SD și apoi        

transferate către un raport de măsura-

re final cu doar câteva click-uri. 

Personalizați rapoartele cu ajutorul 

opțiunilor de proiectare furnizate. Dacă 

este necesar, rezultatele măsurătorii 

pot fi printate direct la fața locului cu 

ajutorul imprimantei rapide, care este 

disponibilă ca opțiune suplimentară.

Fig. 17: Software pentru analiza măsurătorii.

Fig. 18: Captură cu software-ul.

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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Odată cu creșterea numărului de locuri 

de muncă cu condiționare completă a 

aerului din noile clădiri sau din clădirile 

renovate pentru a fi mai eficiente 

energetic a crescut și numărul de 

reclamații din partea angajaților cu 

privire la disconfortul termic la locul de 

muncă.

Fără o tehnologie de măsurare adec-

vată, este virtual imposibil pentru 

inginerul de aer condiționat/mediu 

interior să detecteze diferența dintre 

disconfortul personal și efectele reale, 

negative asupra climatului din interi-

or. Oricum, această tehnologie este 

necesară pentru a elimina orice impact 

negativ asupra sistemului HVAC pe 

baza normativelor. Implementarea 

simplă și economică a procedurii de 

măsurare depășește cu mult riscuri-

le pe care ventilarea incorect sau 

prost configurată și tehnologia de    

condiționare a aerului le pot provoca 

în clădiri.

5. Concluzie

Cu ajutorul instrumentului de măsură 

a climatului testo 480 și a gamei 

sale variate de sonde, managerii pot 

înregistra, analiza și documenta rapid 

și eficient toți parametrii cheie, astfel 

încât pot lua măsurile de corecție 

corespunzătoare. 

Măsurarea nivelului de confort la locul de muncă
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