
Unul din factorii ce influenţează confortul persoanelor 

dintr-o încăpere este circulaţia aerului. Intensitatea cu care 

aceasta este percepută depinde de grilele de ventilaţie 

prezente. Difuzoarele elicoidale au o importanţă tot mai 

mare deoarece aerul proaspăt furnizat într-o încăpere este 

mai mult difuzat decât introdus liniar. Acest fapt reduce 

viteza medie a aerului şi, ca urmare, confortul perceput este 

mărit.

Soluții Testo
Exemplu de aplicaţie

Totuşi, curenţii şi turbulenţele apărute la difuzoarele 

elicoidale fac ca măsurarea cu precizie a debitului de aer, 

implicit şi reglarea corectă a sistemului de ventilaţie, să 

fie dificilă. Dispozitivul de uniformizare a aerului testovent 

417 rezolvă această problemă. Inovaţia dezvoltată de Testo 

modifică fluxul turbionar de aer într-unul aproape uniform, 

asigurând astfel o determinare precisă a debitului volumic în 

cazul difuzoarelor turbionare. 

Măsurarea precisă a debitului de aer la 
difuzoarele elicoidale cu dispozitivul 
pentru uniformizare testovent 417.
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Provocarea.

Măsurarea cu precizie a fluxurilor de aer şi determinarea 

corectă a debitului la grilele de ventilaţie poate fi extrem 

de solicitantă din punct de vedere metrologic.  În timp 

ce balometrele oferă în general rezultate mai precise 

ale măsurătorilor, manipularea acestora este de obicei 

incomodă atunci când se realizează verificări punctuale 

rapide. În practică, anemometrele cu elice şi pâlniile 

complementare acestora sunt adesea utilizate ca variantă 

alternativă, atâta timp cât aerul curge dinspre grile înspre 

încăpere.

Totuşi, această situaţie este mai puţin întâlnită deoarece, 

din motive de confort, sunt utilizate aşa numitele 

anemostate elicoidale. Acestea sunt adecvate pentru 

schimbul rapid al unui volum mare de aer, în încăperi de 

dimensiuni mici sau mari. Un astfel de tip de grilă este 

adesea utilizat la clădiri în care este necesar un flux mare 

de aer interior, cum ar fi la clădirile de birouri, şcoli, spaţii 

de agrement, spitale sau case particulare. Caracteristica 

acestor grile de ventilaţie este că aerul de admisie nu curge 

liniar în încăpere. În schimb, fluxul de aer este redirecţionat 

în aşa fel încât se creează un vârtej de difuzie continuu. 

Acest fenomen permite ca aerul furnizat şi aerul prezent 

deja în încăpere să fie amestecate mai bine. Ca urmare, 

viteza medie a aerului din încăpere scade. Persoanele 

prezente percep acest fenomen ca fiind mai plăcut. 
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Măsurarea debitului de aer la anemostatele elicoidale 

prezintă o problemă deoarece vârtejul influenţează rotirea 

elicei din instrumentul utilizat în moduri diferite, după cum 

se poate observa în figurile 1 şi 2.

În ambele cazuri, vârtejul duce la o eroare de măsurare: 

debitul de aer este afişat ca fiind prea mare (1) sau prea mic 

(2). Aşadar, sistemul de ventilaţie este reglat incorect, mai 

încet (1) sau mai tare (2).

Ca urmare, aceasta înseamnă fie prea puţin aer curat în 

încăpere (1), fie un sistem de ventilaţie supraîncărcat (2).

Soluţia.

Dispozitivul de uniformizare a fluxului de aer testovent 

417, în curs de patentare de către Testo, preia fluxul de 

aer turbionar ce iese din difuzorul elicoidal şi îl transformă 

într-un flux aproape uniform. Influenţa vârtejului asupra 

rotaţiei elicei scade iar debitul de aer poate fi măsurat rapid, 

uşor şi cu precizie, de exemplu utilizând anemometrul testo 

417.

Direcţia de rotaţie a vârtejului este în opoziţie cu cea a elicei  –

viteza măsurată a fluxului de aer este prea mică.

Direcţia de rotaţie a vârtejului este identică cu cea a elicei –

viteza măsurată a fluxului de aer este prea mare.
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Dispozitivul de uniformizare a fluxului de aer testovent 417 modifică 

vârtejul format, asigurând rezultate precise ale măsurătorilor.

Dispozitivul de uniformizare a fluxului de aer testovent 417 

este instalat între pâlnia de măsurare şi sonda cu elice. 

Interiorul său are o structură specială de tip “fagure” ce 

determină întreruperea vârtejului şi conversia lui într-un flux 

aproape uniform. Ca urmare, sunt obţinute măsurători ale 

debitelor de aer la difuzoarele elicoidale cu până la 50% 

mai precise.

Acest dispozitiv de uniformizare a fluxului de aer este un 

sistem pasiv şi nu poate compensa pierderile de presiune, 

aşadar întotdeauna trebuie luată în considerare o anumită 

incertitudine de măsurare. Totuşi, această incertitudine este 

redusă considerabil comparativ cu alte metode pasive de 

măsurare.

Aşadar, cu dispozitivul de uniformizare a fluxului de aer 

testovent 417 sunt economisite resurse financiare şi de 

energie datorită reglării mai eficiente a sistemelor de 

ventilaţie iar pe de altă parte poate fi controlat un factor 

important pentru confortul termic din încăperi.

Dispozitivul de uniformizare a fluxului de aer testovent 417 

poate fi utilizat doar în combinaţie cu o pâlnie (din setul 

de pâlnii testovent 417) şi cu un instrument de măsură. 

Următoarele opţiuni sunt disponibile ca instrumente de 

măsură:

•  Anemometru cu elice testo 417

•  Instrumentul de referinţă testo 480 în combinaţie cu o 

  sondă cu elice de 100 mm

•  Instrumentul multifuncţional testo 435 în combinaţie cu 

  o sondă cu elice de 100 mm

Pâlnie pentru anemostate 

circulare, Ø 200 mm

Instrument de măsură,
de ex. testo 417.

DIspozitiv de uniformizare

testovent 417.

Pâlnie pentru anemostate 

rectangulare, 330 x 330 mm.
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Informaţii suplimentare.

Pentru mai multe informaţii şi răspunsul la toate întrebările 

referitoare la măsurarea debitelor de aer în cazul 

difuzoarelor elicoidale vă rugăm să vizitaţi site-ul 

Avantajele utilizării dispozitivul de uniformizare a 

fluxului de aer testovent  417:

•  Măsurarea precisă a debitului de aer, independent de 

direcţia vârtejului

•  Compatibil cu toate seturile de pâlnii Testo

• Ajustarea eficientă a sistemelor de ventilaţie
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