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TESTO 400 

MÁY ĐO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ (IAQ) ĐA NĂNG 
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1. Sử dụng 

Testo 400 là một thiết  bị dùng để đo các tham số khí hậu. Nó đặc biệt phù hợp với phép đo mức độ 
thoải mái trong việc đánh giá môi trường làm việc, các phép đo về lưu lượng, vận tốc gió trong các 

hệ thống điều hòa không khí. 

2. Miêu tả sản phẩm 

2.1 Mặt trước thiết bị 

1- Nút tắt/mở nguồn và chế độ Standby 

2- Giao diện sử dụng/Màn hình cảm ứng 

3- Camera trước 

4- Các ngõ kết nối đầu dò 

 

 
2.2 Mặt sau thiết bị 

1- Camera sau 

2- Cổng kết nối phép đo chênh áp (đánh dấu +/-) 

3- Nam châm 

4- Khe xỏ dây đeo  

5- Ngõ kết nối nguồn, cable USB 

 

 
2.3 Các cổng kết nối đầu dò 

1- Cổng cắm đầu dò cặp nhiệt loại K (T1 và T2) 

2- Cổng cắm đầu dò loại TUC (A và B) 

 
 2.4 Tổng quan đầu dò 

2.4.1 Các đầu dò dây cable tương thích (số) 

Miêu tả Mã đặt hàng 
Đầu dò gió dạng sợi nhiệt, dây cable cố định, bao gồm cả cảm biến nhiệt độ 0635 1032 
Đầu dò gió dạng sợi nhiệt, dây cable cố định, bao gồm cảm biến nhiệt độ, độ ẩm 0635 1572 
Đầu dò gió dạng cánh quạt (Ø 16 mm), dây cable cố định 0635 9532 
Đầu dò gió dạng cánh quạt (Ø 16 mm), dây cable cố định, bao gồm cảm biến 
nhiệt độ 

0635 9572 

Đầu dò đo gió dạng Fume, dây cable cố định 0635 1052 
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Đầu dò gió dạng cánh quạt (Ø 100 mm), dây cable cố định, bao gồm cảm biến 
nhiệt độ 

0635 9432 

Đầu dò gió dạng cánh quạt  độ chính xác cao (Ø 100 mm), dây cable cố định, 
bao gồm cảm biến nhiệt độ 

0635 9372 

Đầu dò nhiệt độ, độ ẩm, dây cable cố định 0636 9732 
Đầu dò nhiệt độ, độ ẩm độ chính xác cao, dây cable cố định 0636 9772 
Đầu dò nhiệt độ, độ ẩm nhiệt độ môi trường đo có thể tới +180 °C, dây cable cố 
định 

0636 9775 

Đầu dò đo mức độ nhiễu loạn, dây cable cố định 0628 0152 
Đầu dò đo ánh sáng, dây cable cố định 0635 0551 
Đầu dò CO2, bao gồm cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, dây cable cố định 0632 1552 
Đầu dò CO, dây cable cố định 0632 1272 
  

2.4.2 Các đầu dò Bluetooth tương thích (số) 

Miêu tả Mã đặt hàng 
Đầu dò gió dạng sợi nhiệt, kết nối bluetooth, bao gồm cả cảm biến nhiệt độ và độ 
ẩm 

0635 1571 

Đầu dò gió dạng cánh quạt (Ø 16 mm), kết nối bluetooth, bao gồm cảm biến 
nhiệt độ 

0635 9571 

Đầu dò gió dạng cánh quạt (Ø 100 mm), kết nối bluetooth, bao gồm cảm biến 
nhiệt độ 

0635 9431 

Đầu dò gió dạng cánh quạt  độ chính xác cao (Ø 100 mm), kết nối bluetooth, bao 
gồm cảm biến nhiệt độ 

0635 9371 

Đầu dò nhiệt độ, độ ẩm, kết nối bluetooth 0636 9731 
Đầu dò nhiệt độ, độ ẩm độ chính xác cao, kết nối bluetooth 0636 9771 
Đầu dò CO2, bao gồm cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, kết nối bluetooth 0632 1552 
Đầu dò CO, kết nối bluetooth 0632 1272 
 

2.4.3 Các đầu dò NTC tương thích (analog) 

Miêu tả Mã đặt hàng 
Đầu dò nhúng/đâm xuyên chống thấm nước, cảm biến nhiệt độ NTC 0615 1212 
Đầu dò không khí – cảm biến nhiệt độ NTC 0615 1712 
Đầu dò nhiệt độ, cảm biến NTC, kiểu dải gài Velcro 0615 4611 
Đầu dò dạng kẹp, cảm biến NTC, dùng cho ống cỡ từ Ø 6-35 mm 0615 5505 
Đầu dò đo nhiệt độ ống lớn có kích thước từ Ø 5-65 mm, cảm biến NTC 0615 5605 
 

2.4.4 Các đầu dò Pt100 tương thích (số) 

Miêu tả Mã đặt hàng 
Đầu dò nhúng/đâm xuyên độ chính xác cao, cảm biến nhiệt độ Pt100 0618 0275 
Đầu dò nhúng/đâm xuyên, cảm biến nhiệt độ Pt100 0618 0073 
Đầu dò nhiệt độ không khí, cảm biến nhiệt độ Pt100 0618 0072 
Đầu dò nhúng, thân đầu dò PTFE linh hoạt, cảm biến nhiệt độ Pt100 0618 0071 
Đầu dò phòng thí nghiệm, cảm biến Pt100 trong ống thủy tinh, chống ăn mòn 0618 7072 
 

2.4.5 Các đầu dò thông minh tương thích (số) 
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Miêu tả Mã đặt hàng 

testo 115i – kìm kẹp nhiệt độ, vận hành bằng smartphone 

0560 1115 
0560 2115 02 
0560 2115 03 

(US) 
testo 805i – thiết bị đo nhiệt độ bằng hồng ngoại, vận hành bằng smartphone 0560 1805 

testo 605i – thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, vận hành bằng smartphone 

0560 1605 
0560 2605 02 
0560 2605 03 

(US) 
testo 405i – thiết bị đo nhiệt độ, vận hành bằng smartphone 0560 1405 
testo 410i – thiết bị đo gió dạng cánh quạt, vận hành bằng smartphone 0560 1410 
testo 510i – thiết bị đo chênh áp, vận hành bằng smartphone 0560 1510 

testo 549i – thiết bị đo áp suất cao, vận hành bằng smartphone 

0560 1549 
0560 2549 02 
0560 2549 03 

(US) 
 

2.4.6 Các đầu dò cặp nhiệt loại K tương thích (analog) 

Miêu tả Mã đặt hàng 
Đầu dò nhiệt độ bề mặt hình mái chèo 0602 0193 
Phần đỉnh đầu dò TC cho các đầu dò vô tuyến 0602 0293 
Đầu dò nhiệt độ bề mặt 0602 0393 
Phần đỉnh đầu dò TC cho các đầu dò vô tuyến 0602 0394 
Tip đo nhúng linh hoạt, TC loại K 0602 0493 
Đầu dò nhúng 0602 0593 
Đầu dò TC, chân cắm loại K dài 800mm 0602 0644 
Đầu dò TC, chân cắm loại K dài 1500mm 0602 0645 
Đầu dò TC (PTFE), chân cắm loại K dài 1500mm 0602 0646 
Đầu dò bề mặt 0602 0693 
Đầu dò dạng quả cầu Ø 150mm 0602 0743 
Đầu dò bề mặt 0602 0993 
Đầu dò nhúng/đâm xuyên, chống thấm nước 0602 1293 
Đầu dò không khí 0602 1793 
Đầu dò bề mặt 0602 1993 
Đầu dò nhiệt độ bề mặt TC loại K 0602 2394 
Đầu dò nhúng/đâm xuyên 0602 2693 
Đầu dò nhiệt độ đo trên các đường ống 0602 4592 
Đầu dò dạng kẹp với cảm biến cặp nhiệt điện 0602 4692 
Đầu dò dạng nam châm 0602 4792 
Đầu dò dạng nam châm, Tmax 400°C 0602 4892 
Đầu dò loại nhúng dạng chân cắm, linh hoạt  0602 5693 
Đầu dò dạng chân cắm, TC loại K 0602 5792 
Đầu dò dạng chân cắm, TC loại K, class 3 0602 5793 
Đầu dò đo nhiệt độ trên các đường ống, dây kẹp kiểu Velcro 0628 0020 
Đầu dò đâm xuyên loại K 0628 0026 
Đầu dò đâm xuyên 0628 1292 
Đầu dò bề mặt 0628 9992 
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 3. Các bước thực hiện ban đầu 

3.1 Sạc Pin 

3.1.1   Sạc đầy pin trước khi sử dụng thiết bị 

- Cắm adapter nguồn với thiết bị thông qua cable USB 

- Nếu nguồn chính được kết nối khi thiết bị đang hoạt động thì lúc này thiết bị sẽ tự động sử 
dụng nguồn từ adapter  

- Chỉ sạc pin trong điều kiện môi trường không khí xung quanh khoảng từ 0 tới 45 °C 

- Nếu pin hết hoàn toàn thì thời gian sạc tại nhiệt độ phòng mất khoảng từ 5 tới 6 giờ.  

- Nếu mức pin còn lại là 6 – 10% thì tin nhắn sau sẽ xuất hiện: “Once the battery level 
reaches 5%, the measuring instrument undergoes a controlled shut-down. Please charge up your 
measuring instrument in a timely manner.” 

- Nếu mức pin là 5% hoặc nhỏ hơn, tin nhắn sau sẽ xuất hiện: “The battery level is very low. 
The measuring instrument will now shutdown.”  

3.1.2 Trạng thái đèn LED khi sạc pin 

Trạng thái LED Miêu tả 
Sáng màu xanh lá cây Thiết bị được cấp nguồn với adapter (pin đã được sạc đầy) 
Nhấp nháy màu xanh lá cây (nháy 
nhanh) 

Thiết bị đang bật nguồn và đang được cấp nguồn qua 
adapter sạc (pin đang sạc) 

Nhấp nháy màu xanh lá cây (nháy 
chậm) 

Sẵn sàng vận hành trong chế độ pin 

Nhấp nháy xanh/đỏ 
Thiết bị đang tắt nguồn và đang được cấp nguồn từ 
adapter (pin đang được sạc) 

Nhấp nháy màu đỏ 

Lỗi bên trong, khởi động lại thiết bị. Nếu lỗi vẫn không 
hết thì thực hiện reset thiết bị về cài đặt nhà máy. Nếu vấn 
đề vẫn không được khắc phục thì vui lòng lien hệ với dịch 
vụ chăm sóc khách hàng của testo để được trợ giúp. 

 

3.2 Tắt/mở thiết bị testo 400 

- Để bật nguồn thiết bị: Nhấn và giữ nút nguồn > 3 giây 

- Khi thiết bị được bật nguồn lần đầu tiên thì các cài đặt ban đầu sẽ hiển thị từng bước một 
theo trình tự sau: 

+ Language 

+ Country 

+ Units 

+ WLAN: Cài đặt để kết nối testo 400 với internet 

+ Date and time 

+ Own company address 

+ E-mail account  

- Để tắt thiết bị:  
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+ Nếu nhấn nhanh nút nguồn < 1 giây thì thiết bị sẽ chuyển sang chế độ standby, lúc này 
thiết bị sẽ hoạt động trở lại nếu nút được nhấn lại lần nữa 

+ Nếu nhấn và giữ nút nhấn > 1 giây rồi chọn OK thì thiết bị sẽ tắt nguồn, hoặc nhấn chọn 
Cancel nếu không muốn tắt nguồn thiết bị. 

3.3 Màn hình cảm ứng 

Bạn chỉ cần sử dụng 3 thao tác để sử dụng màn hình cảm ứng của testo 400 

Mô tả 

Chạm nhẹ: Để mở các ứng dụng, lựa chọn các menu con, nhấn chọn 
nút hiển thị trên màn hình hoặc nhập vào các tham số với bàn phím, 
sử dụng một đầu ngón tay để thực hiện. 
 

 

Vuốt: Vuốt sang phải hoặc sang trái màn hình để hiển thị những màn 
hình hiển thị tiếp theo 

 

Thu/phóng: Để hiển thị lớn hơn hoặc nhỏ hơn, dùng 2 đầu ngón tay 
chạm vào màn hình và di chuyển chúng ra xa hoặc lại gần nhau 

 
3.4 Hướng dẫn 

Phía cuối của phần Setup wizard là mục hướng dẫn với menu: Help and information. Các phần 
hướng dẫn về cách vận hành chung và các chức năng quan trọng đều có thể tìm thấy từ menu này. 

3.5 Kết nối các đầu dò 

Chú ý: Tất cả các đầu dò tương thích đều có thể được kết nối và thay đổi trong khi thiết bị đang 
bật nguồn. Tuy nhiên không được ngắt đầu dò ra khỏi thiết bị trong khi thiết bị đang thực hiện 
việc cập nhật đầu dò 

3.5.1 Kết nối đầu dò dây cable tới thiết bị testo 400 

> Kết nối testo 400 tới đầu dò thông qua cổng kết nối TUC: Đầu dò sẽ ngay lập tức hiển thị 
trong phần quản lý cảm biến ở phần hiển thị cơ bản và trong menu đo liên quan 

> Ngắt kết nối đầu dò ra khỏi thiết bị: Đầu dò dây cable sẽ được liệt kê trong phần quản lý 
cảm biến ở mục: Recently connected probes  

3.5.2 Kết nối đầu dò Bluetooth tới testo 400 

Chức năng Bluetooth luôn được kích hoạt sẵn trên máy testo 400. 
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1 - Bật nguồn đầu dò bằng cách nhấn vào nút trên phần tay cầm của đầu dò Bluetooth và đảm 
bảo khoảng cách tối đa cho phép giữa đầu dò tới thiết bị testo 400 là 1m. 

- Đèn LED trên phần tay cầm đầu dò nhấp nháy màu vàng. Ngay khi kết nối ổn định nó sẽ 
nhấp nháy màu xanh. 

- Đầu dò Bluetooth sẽ ngay lập tức hiển thị trong phần quản lý cảm biến 

2- Nhấn nút trên phần tay cầm đầu dò khoảng 3 giây để tắt đầu dò 

- Lúc này đầu dò ngắt kết nối với thiết bị và nó được liệt kê trong phần quản lý cảm biến 
trong menu: Recently connected probes 

Trạng thái đền LED trên phần tay cầm đầu dò Miêu tả 
Nhấp nháy màu đỏ Pin yếu 

Nhấp nháy màu vàng 
Đầu dò được bật nguồn và đang tìm kiếm 
kết nối Bluetooth 

Nhấp nháy màu xanh 
Đầu dò được bật nguồn và đã kết nối với 
testo 400 thông qua Bluetooth 

 

3.5.3 Cập nhật firmware đầu dò 

Nếu một đầu dò kết nối tới thiết bị chưa có bản firmware mới nhất thì một tin nhắn yêu cầu cập nhật 
firmware sẽ xuất hiện – cái này chỉ xảy ra ở đầu dò dây cable, nhưng bạn cũng có thể kết nối và cập 
nhật các phần đầu của các đầu dò khác thông qua phần tay cầm dạng dây cable. 

Không được ngắt kết nối đầu dò với thiết bị trong quá trình đang diễn ra việc cập nhật. Việc cập nhật 
phải được thực hiện xong hoàn toàn. 

- Tin nhắn yêu cầu cập nhật firmware cho đầu dò như 
hình bên phải 

- Nhấn chọn Start Update 

- Quá trình update bắt đầu 
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- Trạng thái quá trình update đang diễn ra 

 

4. Vận hành 

4.1 Màn hình – giao diện người sử dụng 

1-  Mở menu chính 

 

2- Hiển thị khoảng thời gian đo 

3- Hiển thị các kết quả tính toán được 

4- Giá trị đo được của mỗi đầu dò 

5- Có thể điều khiển được với các phím có chức 
năng khác nhau 

6- Thanh trạng thái của thiết bị 

7- Cấu hình thiết bị 

8- Chỉnh sửa phần hiển thị giá trị đo 

 

Các ký hiệu khác trên giao diện người dùng 

 
Quay về một bước 

 
Thoát khỏi màn hình hiện tại 
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Chia sẻ báo cáo 

 
Tìm kiếm 

 
Mục yêu thích 

 
Xóa 

 
Thêm thông tin 

 
Hiển thị báo cáo 

 
Nhiều lựa chọn 

 

4.2 Menu chính 

 Measure – Phép đo 

 

 Customer – Khách hàng 

 Memory – Bộ nhớ 

 Sensors- Cảm biến 

 Settings – Cài đặt 

 Help and Information – Thông tin và trợ giúp 

Other applications – Các ứng dụng khác 

4.3 Chuẩn bị cho phép đo 

4.3.1 Thông tin chung về phép đo 

Tất cả các đầu dò tương thích thì đã được liệt kê ở phần bên trên 

- Tùy thuộc và tham số cần đo mà đầu dò tương ứng cần được kết nối tới thiết bị (thông qua 
Bluetooth, cổng kết nối TUC hoặc cổng cắm TC) 

- Một vài đầu dò nhiệt độ yêu cầu thời gian khởi động cho tới khi chúng sẵn sàng để đo 



Hướng dẫn sử dụng thiết bị testo 400 
 

Digi Technologies Co., Ltd -K04.23 - Kingston Residence, 146 Nguyen Van Troi, Ward 8, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam. 
Tel: +84-28-3636 7887 * Fax: +84-28-3636 7886 * www.digivn.com | www.testo.vn | www.testoshop.vn 

- Trước mỗi phép đo, chờ cho hết thời gian điều chỉnh, thời gian này đảm bảo giá trị đo đã 
được ổn định. 

- Một vài thông số đo, bổ sung các tham số tính toán cần được cài đặt để đảm bảo cho ra kết 
quả chính xác. 

Phụ thuộc vào thời gian đo mà chu kỳ đo được xác định: 

Khoảng thời gian đo Chu kỳ đo tối thiểu 
1 phút tới 15 phút 1 giây 
16 phút tới 2 giờ 10 giây 
> 2 giờ tới 1 ngày 60 giây 
> 1 ngày tới 21 ngày 5 phút 
 

Với testo 400 (và datalogger IAQ), tối đa 1 triệu giá trị đo (tối đa 18 kênh đo) có thể được ghi với 1 
phép đo 

Ví dụ 1: Kết quả 9.216 giá trị đo 

Khoảng thời gian đo: 8 ngày 

Chu kỳ đo: 5 phút 

Các kênh đo: Nhiệt độ, độ ẩm, CO2, lưu lượng (4 kênh) 

Ví dụ : Kết quả 17.700 giá trị đo 

Khoảng thời gian đo: 59 phút 

Chu kỳ đo: 1 giây 

Các kênh đo: Nhiệt độ, độ ẩm, CO2, lưu lượng, áp suất (5 kênh) 

Phụ thuộc vào đầu dò được kết nối, chu kỳ mỗi phép đo, các tham số riêng của mỗi phép đo có thể 

được cài đặt thông qua biểu tượng . 

Chế độ đo có thể được cài đặt thông qua menu cấu hình . Xác nhận lựa chọn thông qua Apply 
configuration. 

Bạn có thể lựa chọn giữa các menu ứng dụng riêng: 

 

4.3.2 Chế độ đo 

4.3.2.1 Phép đo theo giờ Punctual 
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Tại dòng đầu tiên của menu cấu hình, bạn có thể lựa chọn giữa Punctual và Continuous (1). Dòng 
chữ bên dưới Measuring Mode thay đổi tùy theo lựa chọn của bạn (2). Nhấn Apply Configuration 
(3) để bắt đầu phép đo. 

           

+ Nhấn Apply 

 

 - Giá trị đo đầu tiên được lưu lại và có 3 tùy chọn để tiếp tục: 

 + Apply: Lưu lại giá trị thứ 2, thứ 3, thứ 4, …. Bộ đếm thể hiện số giá trị đo đã được 
chấp nhận. 

 + New: tạo ra phép đo mới. Phép đo hiện tại sẽ bị xóa bỏ cùng tất cả các giá trị đo  

 + Save: Thoát khỏi phép đo hiện tại và lưu lại tất cả các giá trị đo vào máy. 

4.3.2.2 Phép đo liên tục  

Để đo liên tục, một thời gian bắt đầu, khoảng thời gian đo và một chu kỳ đo phải được xác định và 
phép đo có thể được bắt đầu và kết thúc bằng tay 
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1- Kích chọn Apply Configuration để bắt đầu phép đo (với một lịch trình thời gian bắt đầu) 

2- Kích chọn Start hoặc phép đo tự động bắt đầu tại thời gian đã cài đặt 

- Phép đo bắt đầu, tất cả các giá trị đo được lựa chọn sẽ được ghi lại, bộ đếm thay đổi màu từ 
màu xám sang màu cam và bắt đầu đếm. 

Tùy chọn A: Một khi các cài đặt đã được chấp nhận và phép đo đã  bắt đầu, bộ đếm phía trên 
chuyển sang màu cam và đếm ngược về 00:00:00. 

Tùy chọn B: Một khi các cài đặt đã được chấp nhận và phép đo đã  bắt đầu, bộ đếm phía trên 
chuyển sang màu cam và đếm bắt đầu từ 00:00:00. 

3- Kích chọn Stop để dừng hoặc thoát khỏi phép đo 

- Khi dừng phép đo, bộ đếm chuyển sang màu xám, có 3 tùy chọn để tiếp tục: 

+ Start: bắt đầu phép đo thứ 2, thứ 3, thứ 4, ….Bộ đếm thay đổi 
màu trở lại và hiển thị phép đo hiện tại giống như phép đo thứ nhất 

+ New: Tạo một phép đo mới. Phép đo hiện tại sẽ bị xóa cùng với 
tất cả các giá trị đo 

+ Save: Thoát khỏi phép đo hiện tại và lưu lại tất cả các giá trị đo 
vào máy. 

 

 

 

 

 

4.4 Menu ứng dụng 
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Testo 400 có cài đặt sẵn một số chương trình đo cho phép người sử dụng thực hiện việc cài đặt cấu 
hình một cách nhanh chóng và thuận tiện cho nhiều loại các nhiệm vụ đo lường. 

Testo 400 cung cấp các menu ứng dụng sẵn có sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1 Giao diện cơ bản (Basic view) 

Trong giao diện Basic view của menu ứng dụng, các giá trị đo hiện thời có thể đọc, được ghi và lưu 
lại. Nó đặc biệt phù hợp cho các phép đo nhanh, không phức tạp và không có các yêu cầu đặc biệt về 
các thủ tục đo lường tiêu chuẩn. Chế độ đo có thể được lựa chọn thông qua menu Configuration 

 

Trong tất cả các menu ứng dụng, một phần từ phép đo lưu lượng, có 3 màn hình tùy chọn hiển thị 
cho phép đo: Live, Graphic và Table. 

4.4.1.1 Màn hình đồ thị (Graphic view) 

Trong màn hình Graphic view, giá trị đo của tối đa là 4 kênh đo có thể được hiển thị đồng thời trong 
một biểu đồ giá trị theo thời gian. Tất cả các tham số đo được có thể được hiển thị trên Graphic view 
thông qua kênh đo được lựa chọn (kích chọn một trong 4 vùng lựa chọn hiển thị). Khi một tham số 
đo được chọn giá trị của nó sẽ tự động được cập nhật trên màn hình. 

Chức năng thu phóng màn hình cho phép các phần riêng trên màn hình đồ thị có thể được xem một 
cách chi tiết hơn. 

1- Mở menu chính 

2- Thay đổi màn hình hiển thị 

3- Các kênh đo được lựa chọn hiển thị 

4- Giá trị đo và đơn vị đo 

5-Đồ thị với các kênh được lựa chọn và 4 trục Y 

6- Thanh trạng thái 

7- Mở menu cấu hình 

8- Lựa chọn các kênh đo khác 

9- Trục thời gian 

                                                        10- Các nút: New/Start/Stop/Save 
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4.4.1.2 Màn hình dạng bảng (Table view) 

1- Mở menu chính 

2-Thay đổi màn hình hiển thị 

3- Cột ngày tháng và thời gian 

4- Các phím mũi tên để đi trực tiếp tới cuối bảng giá trị đo 

5- Thanh trạng thái 

6- Mở menu cấu hình 

7- ID đầu dò, đơn vị đo 

8- Giá trị đo 

9- Nút: New/Start/Stop/Save 

4.4.2 Đo vận tốc, lưu lượng trong đường ống 

Sử dụng ứng dụng này để đo lưu lượng trong một đường ống của hệ thống thông gió. Có nhiều tùy 
chọn cho ứng dụng này, sự khác nhau chính là ở dải đo và đầu dò yêu cầu: 

-  Các đầu đò đo vận tốc lưu lượng dạng sợi nhiệt cho các dải vận tốc thấp 

- Đầu dò đo vận tốc gió dạng cánh quạt Φ16mm cho phép đo các dải vận tốc trung bình 

- Ống pitot cho các phép đo dải vận tốc cao và trong các dòng khí ô nhiễm nặng với thành 
phần bụi cao 

1- Kích chọn : Menu chính mở ra 

2-  kích vào Measure 

3- Kích Volume flow, duct: Menu phép đo ống, lưu lượng 
được mở ra 

4- Kích chọn : Mở menu cấu hình 

5- Thực hiện các cài đặt mong muốn 

           

6- Thực hiện các cài đặt khác  
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7- Kích chọn Apply Configuration 

- Giá trị đo hiện thời đang được đo thì được hiển thị 

 

4.4.3 Tốc độ, lưu lượng – phép đo lưới theo tiêu chuẩn DIN EN 12599 

Với ứng dụng này, lưu lượng dòng khí trong các đường ống hệ thống thông gió có thể được đo theo 
tiêu chuẩn DIN EN 12599. Có nhiều tùy chọn cho phép đo này, sự khác nhau chính là ở dải đo và 
đầu dò yêu cầu: 

-  Các đầu đò đo vận tốc lưu lượng dạng sợi nhiệt cho các dải vận tốc thấp 

- Đầu dò đo vận tốc gió dạng cánh quạt Φ16mm cho phép đo các dải vận tốc trung bình 

- Ống pitot cho các phép đo dải vận tốc cao và trong các dòng khí ô nhiễm nặng với thành 
phần bụi cao 

Điều kiện tiên quyết chính để phép đo chính xác là sự phù hợp của vị trí đo. Khoảng cách tối 
thiểu từ các điểm gián đoạn trên đường ống đo phải đạt được như sau: 

- Từ các vị trí gián đoạn theo hướng thượng nguồn của dòng chảy phải đạt được khoảng cách 
tối thiểu bằng 6 lần đường kính thủy lực Dh = 4A/U (A: tiết diện mặt cắt của ống, U: chu vi ống)  

- Từ các vị trí gián đoạn theo hướng hạ nguồn của dòng chảy phải đạt được khoảng cách tối 
thiểu bằng 2 lần đường kính thủy lực Dh = 4A/U (A: tiết diện mặt cắt của ống, U: chu vi ống)  

1- Kích : Menu chính được mở ra 

2- kích chọn Measure 

3- Kích Volume flow rate - grid measurement as per DIN EN 12599 

- Menu phép đo dải lưu lượng – phép đo dạng lưới theo tiêu chuẩn DIN EN 12599 được mở 
ra 

4- Kích  menu cấu hình được mở ra 

5- Thực hiện các cài đặt như yêu cầu và kích chọn Next 
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6- Cấu hình khoảng thời gian đo cho mỗi điểm đo trong đường ống 

7- Kích chọn Start- trong quá trình đo trong ống, độ sâu nhúng yêu cầu của điểm đo tiếp 
theo thì tự động được thể hiện trên màn hình. Độ sâu nhúng của đầu dò có thể được tìm thấy từ các 
vạch được đánh dẫu sẵn trên thân đầu dò. 

 

Sau khi thực hiện phép đo thành công tại một điểm đo, chức năng hỗ trợ sẽ nhảy tới vị trí đo 

tiếp theo cho tới khi tất cả các điểm đo được tích dấu V, bạn có 3 tùy chọn để xử lý: 

 

- Start: Bắt đầu một phép đo khác 

- New: Tạo một phép đo mới, phép đo hiện tại sẽ bị xóa cùng tất cả các giá trị đo 

- Save: Thoát khỏi phép đo hiện tại và lưu lại tất cả các giá trị đo vào máy 

Tại thời điểm cuối của phép đo lưu lượng theo tiêu chuẩn, giá trị trung bình sẽ được thể hiện, 
kèm với thông tin về độ chính xác phép đo, nó sẽ giúp đánh giá tốt hơn về kết quả phép đo. 
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4.4.4 Phép đo lưu lượng dạng điểm lưới theo tiêu chuẩn ASHRAE 111 

Với ứng dụng này, lưu lượng trong một hệ thống ống thông gió có thể được đo theo tiêu chuẩn 
ASHRAE 111. Có nhiều tùy chọn cho ứng dụng này, các đầu dò yêu cầu có thể là: 

-  Các đầu đò đo vận tốc lưu lượng dạng sợi nhiệt (bao gồm đo nhiệt độ và có thể là cả phép 
đo độ ẩm) cho các dải vận tốc thấp 

- Đầu dò đo vận tốc gió dạng cánh quạt Φ16mm, bao gồm cả đo nhiệt độ cho phép đo các dải 
vận tốc trung bình 

- Ống pitot cho các phép đo dải vận tốc cao và trong các dòng khí ô nhiễm nặng với thành 
phần bụi cao 

Điều kiện tiên quyết chính để phép đo chính xác là sự phù hợp của vị trí đo. Khoảng cách tối 
thiểu từ các điểm gián đoạn trên đường ống đo phải đạt được như sau: 

- Từ các vị trí gián đoạn theo hướng thượng nguồn của dòng chảy phải đạt được khoảng cách 
tối thiểu bằng 6 lần đường kính thủy lực Dh = 4A/U (A: tiết diện mặt cắt của ống, U: chu vi ống)  

- Từ các vị trí gián đoạn theo hướng hạ nguồn của dòng chảy phải đạt được khoảng cách tối 
thiểu bằng 2 lần đường kính thủy lực Dh = 4A/U (A: tiết diện mặt cắt của ống, U: chu vi ống)  

1- Kích : Menu chính được mở ra 

2- kích chọn Measure 

3- Kích Volume flow rate - grid measurement as per ASHRAE 111. 

- Menu phép đo dải lưu lượng – phép đo dạng lưới theo tiêu chuẩn ASHRAE 111 được mở ra 

4- Kích  menu cấu hình được mở ra 

5- Thực hiện các cài đặt như yêu cầu và kích chọn Next 

6- Cấu hình khoảng thời gian đo cho mỗi điểm đo trong đường ống 

7- Kích chọn Start 
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- Trong quá trình đo trong ống, độ sâu nhúng yêu cầu của điểm đo tiếp theo thì tự động được 
thể hiện trên màn hình. Độ sâu nhúng của đầu dò có thể được tìm thấy từ các vạch được đánh dẫu 
sẵn trên thân đầu dò. 

 

Sau khi thực hiện phép đo thành công tại một điểm đo, chức năng hỗ trợ sẽ nhảy tới vị trí đo 
tiếp theo cho tới khi tất cả các điểm đo được tích dấu V, bạn có 3 tùy chọn để xử lý: 

 

- Start: Bắt đầu một phép đo khác 

- New: Tạo một phép đo mới, phép đo hiện tại sẽ bị xóa cùng tất cả các giá trị đo 

- Save: Thoát khỏi phép đo hiện tại và lưu lại tất cả các giá trị đo vào máy 

Tại thời điểm cuối của phép đo lưu lượng theo tiêu chuẩn ASHRAE 111, giá trị trung bình sẽ 
được hiển thị. 
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4.4.5 Phép đo lưu lượng tại các ngõ ra: Volume flow, outlet 

Sử dụng ứng dụng này để đo lưu lượng tại các ngõ ra của hệ thống thông gió. Đầu dò cánh quạt 
đường kính 100mm (gồm cả phép đo nhiệt độ) là phù hợp nhất cho ứng dụng này. 

1- Kích : Menu chính được mở ra 

2- kích chọn Measure 

3- Kích Volume flow, outlet 

- Menu phép đo lưu lượng tại các ngõ đầu ra khí được mở ra 

4- Kích  menu cấu hình được mở ra 

5- Thực hiện các cài đặt như yêu cầu  

6- Kích chọn Apply Configuration 

- Màn hình đo được hiển thị. Đầu dò liên quan tới phép đo 
được đánh dấu màu cam 

 

 

4.4.6 Phép đo lưu lượng sử dụng phễu - Volume flow - funnel 

Sử dụng ứng dụng này để đo lưu lượng tại các hệ thống thông gió bằng cách sử dụng một cái phễu 
hứng gió. Phép đo có thể được thực hiện với một đầu dò đo vận tốc gió dạng cánh quạt đường kính 

100mm được kết nối với phễu hứng gió. Có các phễu hứng gió theo nhiều kích thước khác nhau, khi 
lựa chọn phễu đo phải chọn kích thước phễu đảm bảo phủ che toàn bộ cửa thoát khí của hệ thống 
thông gió đang cần đo. 
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1- Kích : Menu chính được mở ra 

2- kích chọn Measure 

3- Kích Volume flow - funnel 

- Menu phép đo lưu lượng sử dụng phễu đo được mở ra 

4- Kích  menu cấu hình được mở ra 

5- Thực hiện các cài đặt như yêu cầu  

- Màn hình đo được hiển thị. Đầu dò liên quan tới phép đo 
được đánh dấu màu cam. Bạn có 3 tùy chọn như sau: 

+ Apply: Giá trị hiện tại được cài đặt 

+ New: Tạo phép đo mới, phép đo hiện tại sẽ bị xóa cùng với 

tất cả các giá trị đo 

+ Save: Thoát khỏi phép đo hiện tại và lưu lại tất cả các giá trị 

đo vào thiết bị 

4.4.7 Phép đo lưu lượng sử dụng ống pito - Volume flow, Pitot tube 

Sử dụng ứng dụng này để đo lưu lượng trong các đường ống của hệ thống thông gió. Ống pitot được 

sử dụng trong ứng dụng này và nó thích hợp với hệ thống có tốc độ lưu lượng cao, thành phần bụi 
cao. 

1- Kích : Menu chính được mở ra 

2- kích chọn Measure 

3- Kích Volume flow, Pitot tube 

- Menu phép đo lưu lượng sử dụng ống pitot được mở ra 

4- Kích  menu cấu hình được mở ra 

5- Thực hiện các cài đặt như yêu cầu  

6- Thực hiện các cài đặt tiếp theo 
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+ Mã đặt hàng các loại ống pitot hình chữ L: 0635 2045, 0635 2145, 
0635 2345 có hệ số ống pitot là 1 

+ Mã đặt hàng các loại ống pitot thẳng: 0635 2043, 0635 2143, 0635 
2243 có hệ số ống pitot là 0.67 

Với các ống pitot của các nhà sản xuất khác, vui lòng xem trong bảng 
hướng dẫn đi kèm để biết được hệ số ống pitot tương ứng. 

7- Kích chọn Apply Configuration. 

8- Kích  để thực hiện zero điểm không cho cảm biến áp suất 

Một tin nhắn được hiển thị báo áp suất đã được zero 

 

9- Kích chọn Start 

Phép đo bắt đầu 

 

 

 

 

 

 

 

10- Kích chọn Stop 

Các giá trị hiện tại vừa đo sẽ được hiển thị và bạn có 3 tùy chọn: 

+ Start: Bắt đầu một phép đo khác 

+ New: Tạo phép đo mới, phép đo hiện tại sẽ bị xóa cùng với tất cả 
các giá trị đo 

+ Save: Thoát khỏi phép đo hiện tại và lưu lại tất cả các giá trị đo vào 
thiết bị 
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4.4.8 Phép đo lưu lượng với hệ số K - Volume flow - k-factor 

Thiết bị testo 400 có thể xác định lưu lượng bằng cách đo trở kháng tham chiếu và nhập vào hệ số K. 
Cái này cho phép testo 400 duy trì kết nối với đầu ra khí trong quá trình điều chỉnh và những thay 
đổi về lưu lượng có thể được đọc trực tiếp trên màn hình thiết bị. 

Quá trình này xác định lưu lượng này có thể luôn luôn được sử dụng khi mà bạn có các thông số kỹ 
thuật từ nhà sản xuất thiết bị của hệ thống thông gió.  Đối với ứng dụng này thì chênh áp được đo tại 
vị trí cụ thể mà hệ số nhà sản xuất cung cấp. Lưu lượng được xác định từ giá trị chênh áp thông qua 
hệ số K theo công thức sau: 

 

V: Lưu lượng 

P: Giá trị chênh áp đo được (Pa) 

K: Hệ số chuyển đổi của hệ thống 

1- Kích : Menu chính được mở ra 

2- kích chọn Measure 

3- Kích Volume flow - k-factor 

- Menu phép đo lưu lượng với cài đặt hệ số k được mở ra 

4- Kích  menu cấu hình được mở ra 

5- Thực hiện các cài đặt như yêu cầu  

6- Kích chọn Apply Configuration 

7- Kích chọn Start: Phép đo bắt đầu 

 

 

8- Kích chọn Stop 

Các giá trị hiện tại đo được sẽ hiển thị trên màn hình, bạn có 3 tùy 
chọn sau: 

+ Start: Bắt đầu một phép đo khác 

+ New: Tạo phép đo mới, phép đo hiện tại sẽ bị xóa cùng với tất cả 
các giá trị đo 

+ Save: Thoát khỏi phép đo hiện tại và lưu lại tất cả các giá trị đo 
vào thiết bị 
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4.4.9 Phép đo mức độ thoải mái - Comfort level – PMV / PPD (EN 7730/ASHRAE 55) 

Phép đo PMV/PPD xác định mức độ thoải mái (PMV = Predicted Mean Vote) và mức độ không hai 
lòng (PPD = Predicted PercentageDissatisfied). Ví dụ như tại nơi làm việc (được miêu tả trong tiêu 
chuẩn ISO 7730) các thông số cho phép đo PMV/PPD được tính toán từ testo 400 được đo bằng đầu 
dò quả cầu nhiệt kèm theo nhiệt độ và tốc độ không khí môi trường xung quanh.  

Các tham số đo cần thiết: 

• Nhiệt độ bức xạ nhiệt trung bình °C = tr 

• Nhiệt độ quả cầu °C = tg 

• Nhiệt độ môi trường xung quanh °C = ta 

• Vận tốc không khí m/s = Va 

tr = [(tg +273) 4 +2.5*10 8 *Va 0.6 *(tg -ta )] 1/4 -273 

Để tính toán PMV/PPD chúng ta sử dụng nhiệt độ đo được từ đầu dò nhiệt ẩm cho thông số nhiệt độ 
môi trường xung quanh. Ở tốc độ dòng khí thấp < 0.2m/s, nhiệt độ đầu dò nhiễu loạn không thể sử 
dụng bởi vì nhiệt độ tăng quá nhẹ thì phải sử dụng đầu dò dạng sợi nhiệt. 

1- Kích : Menu chính được mở ra 

2- kích chọn Measure 

3- Kích Comfort level – PMV/PPD 

- Menu phép đo mức độ thoải mái được mở ra 

4- Kích  menu cấu hình được mở ra 

5- Thực hiện các cài đặt như yêu cầu  

6- Xác định Clothing và Activity 

7- Kích chọn Apply Configuration 

 

 

Các giá trị đo hiện thời được hiển thị 
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Các giá trị đo hiện thời được hiển thị bằng đồ thị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Clothing: Quần áo làm giảm tổn thất nhiệt cơ thể và do đó được phân loại dựa trên giá trị 
cách nhiệt của nó. Khả năng cách nhiệt của quần áo được thể hiện bằng đơn vị clo hoặc m2K/W (1 
clo = 0.155 m²K/W). Giá trị clo có thể được tính toán bằng cách cộng thêm với giá trị các phần riêng 
của quần áo. Giá trị cách nhiệt cho các phần riêng của quần áo có thể tìm thấy trong ISO 7730. 
Ngoài ra một dải có thể được lựa chọn theo bảng sau: 

Tham số bằng đơn vị clo Tham số bằng đơn vị m2K/W Miêu tả 
0 tới 0.02  Không quần áo 

0.03 tới 0.29 0.005 tới 0.045 Đồ lót 
0.30 tới 0.49 0.046 tới 0.077 Quần đùi và áo phông 
0.50 tới 0.79 0.078 tới 0.122 Quần dài và áo phông 
0.80 tới 1.29 0.123 tới 0.200 Đồ màu sáng 
1.30 tới 1.79 0.201 tới 0.277 Đồ màu ấm 
1.80 tới 2.29 0.278 tới 0.355 Áo vest hoặc áo khoác 
2.30 tới 2.79 0.356 tới 0.432 Quần áo ấm mùa đông 
2.80 tới 3.00 0.433 tới 0.465 Quần áo cực ấm cho mùa đông 

 

 - Hoạt động: Tốc độ trao đổi chất xác định năng lượng được giải phóng bởi các quá trình oxy hóa 
trong cơ thể con người và phụ thuộc vào hoạt động của cơ bắp. Tốc độ trao đổi chất được thể hiện 
bằng đơn vị met hoặc W/m2 (1 met = 58.2 W/m² diện tích bề mặt cơ thể). Trung bình người trưởng 
thành có diện tích bề mặt cơ thể là 1.7m2. Ở trạng thái thoải mái nhiệt, một người với tốc độc trao 
đổi chất 1 met có tổn thất nhiệt khoảng 100W. Khi tính toán tốc độ trao đổi chất, một giá trị trung 
bình của các hoạt động liên quan tới con người trong vòng một giờ đã qua phải được sử dụng. Các 
giá trị met của nhiều hoạt động khác nhau có thể được tìm thấy trong tiêu chuẩn ISO 7730. 

Tham số bằng đơn vị met Tham số bằng đơn vị W/m2 Miêu tả 
0.1 tới 0.7 6 tới 45 Nằm thư giãn 
0.8 tới 0.9 46 tới 57 Ngồi thư giãn 
1.0 tới 1.1 58 tới 59 Ngồi hoạt động 
1.2 tới 1.5 70 tới 92 Đứng 
1.6 tới 1.7 93 tới 104 Đứng hoạt động nhẹ 
1.8 tới 1.9 105 tới 115 Đứng hoạt động vừa phải 
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2.0 tới 2.3 116 tới 139 Đi bộ tốc độ chậm 
2.4 tới 2.9 140 tới 174 Đi bộ tốc độ nhanh 
3.0 tới 3.4 175 tới 203 Hoạt động vất vả 
3.5 tới 4.0 204 tới 233 Hoạt động cực kỳ vất vả 

 

Tham khảo hệ số nhập theo ISO 7730 phụ lục B và  

Chúng tôi yêu cầu sử dụng các đầu dò sau: 

- Quả cầu đo nhiệt độ (0602 0743) 

- Đầu dò IAQ (Bluetooth 0632 1551/ đầu dò dây cable 0632 1552/ đầu cảm biến đó 0632 
1550) 

- Đầu dò nhiễu loạn (0628 0152) 

- Giá đỡ 3 chân (0554 1591) 

Dạng biểu đồ:  

 

1- Trục PPD, tỷ lệ từ 0 tới 100% 

2- Điểm tính toán từ PPD và PMV 

3- Trục PMV tỷ lệ từ -3 tới +3 

4- Phần màu xanh của đường cong là từ -0.5 tới 0.5 PMV 

5- Phần Critical của đường cong 

Công thức được hiển thị: PPD = 100-95*exp (-0.03353*PMV 4 – 0.2179*PMV²) 
 

4.4.10 Phép đo độ không thoải mái - Discomfort - draught rate 

Với đầu dò nhiễu loạn 0628 0152 được kết nối, tính toán nhiễu loạn cho giá trị dòng khsi có thể 
được thực hiện dựa trên cơ sở của tiêu chuẩn DIN EN 13779 và DIN EN 7730, giống như ASHRAE 
55. Tốc độ gió lùa đo nhiệt độ không khí, dao động và độ lệch chuẩn của tốc độ không khí. Từ ba giá 
trị này, testo 400 tính toán tỷ lệ phần trăm mức độ hài lòng do áp lực draught. 

+ Đầu dò nhiễu loạn yêu cầu thời gian khởi động trong khoảng 3 giây sau khi được kết nối 
với thiết bị testo 400. Hãy thực hiện phép đo sau quá trình khởi động này. 
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+ Với người đo chưa có kinh nghiệm, yêu cầu gắn đầu dò tới một giá đỡ 3 chân (tripod). Kết 
hợp với tripod của testo và bộ ghi datalogger IAQ, có thể gắn tới 3 đầu dò ở các độ cao phù hợp theo 
như tiêu chuẩn. 

 Áp lực draught được đo tại những khu vực tiếp xúc nhiệt như đầu và mắt cá chân, cũng như tại mức 
của trọng tâm nhiệt ở độ cao bụng. Tham chiếu các độ cao đo tới các điểm đo liên quan theo tiêu 
chuẩn EN 7726 và ASHRAE Standard 55, tùy thuộc vào người đó đứng hay ngồi. 

 

 

1- Kích : Menu chính được mở ra 

2- kích chọn Measure 

3- Kích Discomfort - draught rate 

- Menu phép đo mức độ không hài lòng được mở ra 

4- Kích  menu cấu hình được mở ra 

5- Thực hiện các cài đặt như yêu cầu  

6- Kích chọn Apply Configuration 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hướng dẫn sử dụng thiết bị testo 400 
 

Digi Technologies Co., Ltd -K04.23 - Kingston Residence, 146 Nguyen Van Troi, Ward 8, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam. 
Tel: +84-28-3636 7887 * Fax: +84-28-3636 7886 * www.digivn.com | www.testo.vn | www.testoshop.vn 

7- Sử dụng ID đầu đầu dò 3-digit, gán đầu dò tới vị trí đo 
tương ứng. Có thể kết nối tới 3 đầu dò cùng một lúc (với 
datalogger IAQ), nhưng cũng đo với một đầu dò tại 3 độ cao 
liên tiếp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các giá trị đo hiện tại được hiển thị, các giá trị đo cũng có 
thể được thể hiện theo dạng bảng hoặc đồ thị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.11 Phép đo nhiệt độ chênh lệch - Differential temperature (ΔT)  

Trong ứng dụng này, khoảng nhiệt độ có thể được đo với 2 đầu dò nhiệt độ. Ứng dụng này có thể 
được sử dụng để xác định khoảng nhiệt độ của hệ thống HVAC có tương ứng với các giá trị đặt. 

Chú ý: Hai đầu dò nhiệt độ được yêu cầu cho phép đo nhiệt độ chênh lệch, nếu có nhiều hơn 
2 đầu dò được kết nối để đo nhiệt độ thì lựa việc chọn ra đầu dò có liên quan tới phép đo chỉ có thể 
thực hiện bằng cách ngắt kết nối và kết nối lại chúng. Hai đầu dò nhiệt độ được kết nối trước tiên sẽ 
được lựa chọn để tính toán. 

 

 

 

 



Hướng dẫn sử dụng thiết bị testo 400 
 

Digi Technologies Co., Ltd -K04.23 - Kingston Residence, 146 Nguyen Van Troi, Ward 8, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam. 
Tel: +84-28-3636 7887 * Fax: +84-28-3636 7886 * www.digivn.com | www.testo.vn | www.testoshop.vn 

1- Kích : Menu chính được mở ra 

2- kích chọn Measure 

3- Kích Differential temperature (ΔT) 

- Menu phép đo nhiệt độ chênh lệch được mở ra 

4- Kích  menu cấu hình được mở ra 

5- Thực hiện các cài đặt như yêu cầu  

6- Kích chọn Apply Configuration 

 

 

 

 

7- Kích chọn Start:  

- Phép đo bắt đầu 

- Các giá trị đo hiện thời được hiển thị 

 

 

 

 

 

 

4.4.12 Phép đo chênh áp - Differential pressure (ΔP) 

Thiết bị testo 400 có một các biến áp suất tuyệt đối và một cảm biến đo chênh áp tích hợp sẵn  bên 
trong máy. Cảm biến này có thể được sử dụng để đo chênh áp giữa 2 phòng. 

1- Kết nối ống áp suất tới các ngõ có đánh dấu + và –, đảm 
bảo kết nối đúng và chắc chắn 

2- Kích : Menu chính được mở ra 

3- kích chọn Measure 

4- Kích Differential pressure (ΔP) 

- Menu phép đo chênh áp được mở ra 

5- Kích  menu cấu hình được mở ra 

6- Thực hiện các cài đặt như yêu cầu  
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7- Kích Apply Configuration 

8- Kích để thực hiện zero thiết lập điểm 0 cho cảm biến áp 
suất 

9- Kích chọn Start 

- Phép đo bắt đầu 

- Các giá trị đo hiện thời được hiển thị 

 

 

 

4.5 Quản lý khách hàng 

Trong menu Customer, thông tin tất cả các khách hàng và vị trí đo có thể được tạo, chỉnh sửa và 
xóa. Các vị trí có đánh dấu * là bắt buộc. 

4.5.1 Tạo và chỉnh sửa một thông tin khách hàng 

1- Kích : Menu chính được mở ra 

2-  kích chọn Customer 

- Menu khách hàng được mở ra 

3- Kích + New customer: Để tạo mới một khách hàng 

4- Lưu lại tất cả các dữ liệu khách hàng 

5- Kích chọn Save: Một khách hàng mới được tạo và lưu lại  

 

 

 

4.5.2 Tạo và chỉnh sửa một vị trí đo 

1- Kích : Menu chính được mở ra 

2-  kích chọn Customer 

- Menu khách hàng được mở ra 

3- Kích + New customer:  

Kích vào tab Measuring site bên phải 

4- Kích + New measuring site 

- Một vị trí đo mới được tạo ra 
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5- Lưu lại các thông tin của vị trí đo 

6- Kích vào tab Parameters bên phía phải 

7- Lựa chọn thêm các thông số 

8- Kích chọn Save: Một vị trí đo mới được tạo và lưu lại  

 

 

 

 

 

 

4.5.2.1 Vị trí đo trong ống 

  

1- kích chọn Duct 

Các thông số khác được hiển thị 

2- Nhập vào các thông số: Hình dạng ống, loại khí, kích thước 
ống (các đơn vị đo khác nhau có thể được lựa chọn) và hệ số 
hiệu chỉnh. 

+ Hệ số hiệu chỉnh được cài đặt mặc định trước là 1.0, giá trị 
này có thể được cài đặt thay đổi giữa 0.01 và 9.99 

+ Do áp suất rơi trên hệ thống, lưu lượng dòng chảy đo được 
có thể nhỏ hơn giá trị thực. Lưu lượng dòng chảy có thể được 
điều chỉnh thông qua hệ số hiệu chỉnh lưu lượng. Hệ số hiệu 
chỉnh lưu lượng có ảnh hưởng tỷ lệ thuận với kết quả phép đo 
và thường được cài đặt là 1.0. Khi hệ số này được thay đổi, 
thì kết quả là giá trị sau khi đã nhân với hệ số này. 

3- Kích chọn Save: Các giá trị cài đặt được lưu lại 

 

Phép đo các điểm dạng lưới HVAC 

1- Kích hoạt HVAC grid measurement 
- Thông tin chi tiết về phép đo tuân thủ tiêu chuẩn có thể được lưu trữ để hộ trợ trong việc 

xác định độ sâu nhúng tối ưu của đầu dò trong ống. 
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2- Xác định Number of inspection holes (drilled holes) 

3- Xác định Number of measuring points 

4- Xác định Inspection hole position 

Một biểu đồ với số lỗ cần kiểm tra và các điểm đo được hiển 
thị 

5- Kích chọn Save 

 

 

 

 

4.5.2.2 Vị trí đo cửa gió ra 

1- Kích chọn Outlet 

Các tham số khác được hiển thị 

2- Nhập và các thông số: Hình dạng ống, loại khí, kích thước 
ống (đơn vị áp suất có thể được lựa chọn) và hệ số hiệu chỉnh. 

3- Kích chọn Save: Các giá trị cài đặt được lưu lại. 

 

 

 

 

 

 

4.5.2.3 Vị trí đo hệ số K (k-factor) 

1- Kích chọn k-factor 

Các tham số khác được hiển thị 

2- Nhập và các thông số:  Hệ số K, , đơn vị lưu lượng, áp suất, 
loại khí 

3- Kích chọn Save: Các giá trị cài đặt được lưu lại. 
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4.6 Quản lý dữ liệu đo 

Tất cả các phép đo được lưu trữ trên máy testo 400 đều có thể tìm thấy trong mục . Bạn 

có thể lưu trữ thông tin khách hàng và vị trí đo, thêm ảnh và bình luận, tạo báo cáo PDF, CSV và dữ 
liệu JSON, xuất báo cáo qua Bluetooth hoặc email. 

 

1-  tìm kiếm 

2- chỉnh sửa 

3- Phép đo được lưu trữ với ngày/tháng, thông tin khách hàng, 
thông tin vị trí đo, miêu tả ứng dụng đo 

 

 

 

 

4.7 Quản lý cảm biến 

Tất cả các cảm biến mà testo 400 sử dụng có thể được tìm 

thấy trong menu . Ở đây bạn có thể xem 
thông tin chung về các đầu dò đang được kết nối cũng như các 
đầu dò được kết nối trong khoảng thời gian gần đây. Hơn nữa, 
bạn có nhể nhập và gọi ra thông tin hiệu chuẩn. 

 

 

 

 

 

 

4.7.1 Thông tin chung về đầu dò 

Thông tin của mỗi đầu dò được lưu trữ gồm: Model, mã đầu dò, số serial và phiên bản firmware và 
bạn có thể truy cập vào để xem. 

4.7.2 Hiệu chuẩn 

Với tất cả các cảm biến, dữ liệu hiệu chuẩn có thể được lưu trữ trong mục Measurement parameter 
cho từng thông số đo riêng. 
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Trước thời hạn 14 ngày cho lần hiệu chuẩn tiếp theo thì một 
tin nhắn sẽ được hiển thị trong phần quản lý cảm biến – 
Please calibrate in x day. Và chấm màu cam sẽ hiển thị trong 
menu Sensors giống như một thông báo. Khi thời hết thời hạn 
nhắc nhở hiệu chuẩn tin nhắn sẽ chuyển sang thành - Please 
carry out calibration 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.3 Gia tăng bề mặt (Surface increment) 

Các đầu dò bề mặt rút nhiệt từ bề mặt đo ngay sau khi tiếp xúc ban đầu. Điều này làm cho kết quả đo 
thấp hơn nhiệt độ bề mặt thật khi không có đầu dò (hoặc ngược lại nếu bề mặt lạnh hơn môi trường). 
Hiệu ứng này có thể được sửa chữa bằng cách tăng % giá trị đo. 

Tăng % giá trị đo bằng cách và menu chính -> kích vào phần Sensors ->  Measurement 

parameters -> Temperature TE1 or Temperature TE2 -> Activate surface increment -> Set 

surface increment -> Nhập giá trị phần trăm muốn cài đặt -> Save. 

4.7.4 Điều chỉnh (Adjustment) 

Các đầu dò số cho phép trực tiếp đo và chuyển đổi tín hiệu trong đầu dò. Công nghệ này có nghĩa là 
độ không đảm bảo đo trong thiết bị không còn là một vấn đề nữa. Các đầu dò có thể được hiệu chuẩn 
mà không cần một thiết bị cầm tay nữa. 

1- Kích : Menu chính được mở ra 

2-Kích   

- Menu cảm biến được mở ra 

3- Kích chọn cảm biến mong muốn  

Các thông tin về cảm biến được hiển thị 

4- Kích chọn Measurement parameters 

Cửa sổ thông số đo được mở ra 

5- Kích chọn thông số đo mong muốn 

6- Kích chọn Adjustment 
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Tổng cộng có 6 giá trị điều chỉnh khác nhau có thể được lưu 
trữ. 

7- Nhập vào các giá trị Current, Target SH và Unit 

8- Kích chọn Adjust 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.5 Damping 

Nếu giá trị đo có mức độ dao động lớn, thì cần phải cài đặt giá trị Damping 

 ->  -> Measurement parameters -> Activate damping -> Average of the 
measured values -> nhập vào giá trị cài đặt cho phép trong khoảng từ 2 tới 20 giây. 

4.7.6 Hiệu chuẩn độ ẩm 

Để hiệu chuẩn độ ẩm, tham số đo của đầu dò được kết nối được điều chỉnh tới giá trị tham chiếu tại 
2 điểm điều chỉnh tiêu chuẩn là 11.3% và 75.3%RH. Bất kỳ độ lệch giá trị đo nào từ giá trị danh 
định đều được giảm tối thiể trên toàn bộ dải đo. Bộ dụng cụ hiệu chuẩn testo cung cấp một giá trị 
tham chiếu để tính toán bù cho quá trình hiệu chuẩn độ ẩm. 

Hiệu chuẩn độ ẩm có thể thực hiện cho các đầu dò sau: 

Mã đầu dò Miêu tả 
0636 9771 Đầu dò nhiệt độ/độ ẩm độ chính xác cao, kết nối Bluetoot 
0636 9772 Đầu dò nhiệt độ/độ ẩm độ chính xác cao, kết nối dây cable 
0636 9731 Đầu dò nhiệt độ/độ ẩm, kết nối Bluetoot 
0636 9732   Đầu dò nhiệt độ/độ ẩm, kết nối dây cable 
0636 9775 Đầu dò nhiệt độ/độ ẩm đo được trong môi trường nhiệt độ lên tới + 1800C 

 

Cách thực hiện: 

1- Kích : Menu chính được mở ra 

2-Kích   

- Menu cảm biến được mở ra 

3- Kích chọn cảm biến mong muốn  

Các thông tin về cảm biến được hiển thị 
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Kích chọn Measurement parameters 

Cửa sổ thông số đo được mở ra 

Kích chọn Relative humidity 

Cửa sổ độ ẩm tương đối được mở ra 

Kích chọn Start Adjustment 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Quá trình hiệu chuẩn bắt đầu 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cài đặt 

5.1 Thực hiện update cho thiết bị testo 400 

Nếu có một bản cập nhật mới, một chấm màu cam sẽ xuất hiện trong menu chính ở phần Help, 
information 

Dấu chấm thông báo này chỉ xuất hiện nếu có kết nối mạng WLAN, còn không thì thiết bị không thể 
kiểm tra phiên bản cập nhật được. 
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1- Kích : Menu chính được mở ra 

2- kích  Help, information 

 

- Menu Help and Information được mở ra 

 

 

 

 

 

 

3- Kích Instrument information. 

 Nếu có sẵn phiên bản update thì mục này cũng sẽ được đánh 
dấu bằng một chấm màu cam 

Thông tin về số serial, sô màn hình, phiên bản ứng dụng, 
phiên bản firmware sẽ được hiển thị 

4- Nếu yêu cầu, trượt nút chọn để bật Automatic probe 
update  

5- Nếu yêu cầu, trượt nút chọn để bật Automatically check 
for updates 

6- Kích Check for updates 

Một hộp thoại sẽ mở ra 

7- Kích chọn Install update nếu có sẵn phiên bản cập nhật 
hoặc kích chọn Later nếu muốn cập nhật sau. 

 

Chú ý: Nếu một đầu dò dây cable với firmware cũ hơn được kết nối tới testo 400, đầu dò có thể được 
cập nhật hoặc xóa bỏ. Luôn luôn thực hiện việc cập nhật đầu dò khi có firmware mới để thiết bị hoạt 
động được tốt hơn. 

5.2 Cài đặt một tài khoản email 

Một tài khoản email được cài đặt để có thể gửi báo cáo, một mạng Wireless LAN phải được kết nối 
cho cài đặt này. 

Bạn có thể cài đặt email, xóa email bằng cách truy cập vào menu: 

 -> Settings -> WLAN & e-mail -> E-mail 

5.3 Thực hiện các cài đặt cơ bản 
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Các cài đặt cơ bản gồm tất cả các cài đặt chung cho testo 400, việc cấu hình có thể được thực 
hiện trong phần cài đặt 

Trong menu cài đặt này, bạn có thể thực hiện cài đặt quốc gia, 
ngôn ngữ, thời gian, ngày tháng, … trong mục Regional 
settings, cài đặt email trong mục WLAN & e-mail, cài đặt 
phép đo trong mục  Measurement settings, cài đặt thông tin 
công ty trong mục Company details, cài đặt đèn pin trong 
mục Torch, cài đặt màn hình hiển thị trong mục Display 
settings hoặc có thể thực hiện reset các cài đặt về các giá trị 
cài đặt mặc định của nhà máy trong mục Resetting the testo 
400 to factory settings. 

 

 

 

 

5.4  Thông tin chung 

5.4.1 Thông tin chung về thiết bị 

Vào  -> Help and Information -> Instrument information 

5.4.2 Mở file hướng dẫn 

Vào  -> Help and Information -> Tutorial 

5.4.3 Mở phần hướng dẫn chi tiết/hướng dẫn nhanh 

Vào  -> Help and Information -> Quickstart Guide hoặc Instruction Manual 

5.4.4 Mở phần thông tin pháp lý 

Vào  -> Help and Information -> Exclusion of liability 

5.4.5 Các ứng dụng khác 

Vào  -> Other applications ->  -> Next hoặc Cancel 

Trong menu Other applications, bạn sẽ thấy các ứng dụng sau: 

 

6. Bảo trì thiết bị 
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6.1 Pin sạc 

- Khi lưu trữ pin trong thời gian dài không sử dụng thì cần sạc pin khoảng 50 – 80% pin, và lưu trữ ở 
nhiệt độ môi trường xung quanh trong khoảng từ 10-20 °C. 

- Theo thời gian sử dụng, pin sạc sẽ giảm tuổi thọ dần, và khi thời gian sử dụng pin xuống thấp thì 
người sử dụng nên thay thế bằng pin mới. 

6.2 Thông báo 

Trong menu chính các thông báo được đánh dấu bằng một chấm tròn màu cam. Tùy thuộc và từng 
menu truy cập vào mà các thông báo này chứa thông tin nội dung khác nhau: 

Menu Thông tin 

Sensors 
Nhắc nhở hiệu chuẩn: Nhắc nhở sắp tới ngày 
hiệu chuẩn tiếp theo 

Help and Information, Instrument 
information 

Thông tin cập nhật: Một bản cập nhật phần 
mềm có sẵn trên hệ thống máy chủ của Testo 
và người sử dụng có thể tải về khi thiết bị được 
kết nối mạng WLAN 

 

7. Thông số kỹ thuật 

Thông số chung: 

Đặc tính Giá trị 

Các kết nối đầu dò (cảm biến) 

- 2 ngõ đầu dò cặp nhiệt loại K 
- 2 ngõ kết nối đầu dò Testo (TUC - Testo Universal 
Connector), để kết nối các đầu dò dây cable 
- 1 ngõ đầu dò chênh áp 
- 1 cảm biến áp suất tuyệt đối tích hợp bên trong máy 
- Cho phép kết nối đồng thời 4 đầu dò Bluetooth hoặc đầu dò 
thông minh (testo smart Probe) 

Giao diện kết nối 

- Cổng Micro USB dùng để kết nối với máy tính hoặc sạc pin 
với adapter sạc 
- WLAN 802.11 b/g/n 
- Bluetooth ® 4.0 

Dung lượng bộ nhớ trong 2 GB (tương ứng  1,000,000 giá trị đo) 
Tuổi thọ pin sạc 10 giờ vận hành liên tục/3200mAh 
Chu kỳ đo 0.5 giây/màn hình cập nhật sau mỗi 1 giây 
Nhiệt độ vận hành -5 tới +45 °C 
Nhiệt độ lưu trữ -20 tới +60 °C 
Nhiệt độ sạc 0 tới +45 °C 
Kích thước (mm) 186 x 89 x 41 (L x W x H) 
Vật liệu vỏ PC, ABS, TPE 
Khối lượng 500 g 
Cấp bảo vệ IP 40 (khi đầu dò đã được kết nối) 
Màn hình 5.0 inch HD (1280*720 pixels) 

Camera   
- Camera trước 5.0 MP 
- Camera sau 8.0 MP 
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Các cảm biến tích hợp (tại 22 °C, ±1 digit) 

Tham số Dải đo Độ chính xác 
Độ phân 

giải 

Nhiệt độ ( TC loại K) -200 tới +1370 °C 
±(0.3 °C + 0.1% giá trị đo) 
Đo điểm lạnh bên trong lõi: ±0.5 °C 

0.1 °C 

Nhiệt độ cảm biến 
NTC 

-40 tới +150 °C 

±0.2 °C (-25.0 tới +74.9 °C) 
±0.4 °C (-40.0 tới -25.1 °C) 
±0.4 °C (+75.0 tới +99.9 °C) 
±0.5% giá trị đo (dải đo còn lại) 

0.1 °C 

Chênh áp -100 tới +200 hPa 

±(0.3 Pa + 1% giá trị đo) 
(0 tới 25 hPa) 
±(0.1 hPa + 1.5 giá trị đo) 
(25.001 tới 200 hPa) 

0.001 hPa 

Áp suất tuyệt đối +700 tới +1100 hPa ±3 hPa 0.1 hPa 
 

8. Phần mềm quản lý và phân tích dữ liệu (testo DataControl) 

8.1 Thông tin chung 

Thiết bị testo 400 có một cổng kết nối USB, thông qua cổng kết nối này thiết bị có thể kết nối với 
máy tính. 

8.2 Mục đích 

Phần mềm quản lý và phân tích dữ liệu testo DataControl có nhiều chức năng hữu ích: 

- Quản lý và lưu trữ dữ liệu khách hàng và thông tin vị trí đo 

- Đọc, đánh giá và lưu trữ dữ liệu đo 

- Biểu diễn các giá trị đo dưới dạng đồ họa 

- Tạo báo cáo đo chuyên nghiệp từ dữ liệu đo 

- Dễ dàng thêm ảnh và bình luận tới báo cáo phép đo 

- Nhập và xuất dữ liệu tới thiết bị 

8.3 Yêu cầu cấu hình và hệ điều hành trên máy tính 

- Hệ điều hành: Phần mềm hoạt động được trên các hệ điều hành: 

•  Windows ® 7 

•  Windows ® 8 

•  Windows ® 10 

- Cấu hình máy tính:  

•  Cổng USB 2.0 trở lên hoặc cao hơn 

•  Ram tối thiểu 2GB 

•  Dung lượng ổ cứng còn trống tối thiểu 5 GB 

•  Độ phân giải màn hình thấp nhất là 800 x 600 pixels 

8.4 Cài đặt driver và phần mềm 
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- Dùng đĩa phần mềm hoặc tải phần mềm testo DataControl software (trên website: 
www.testo.com/download-center) 

- Chạy file cài đặt: DataControl.exe 

- Cài các bước tiếp theo như các màn hình chỉ dẫn tiếp theo cho tới khi hoàn thành nhấn Finish để 
kết thúc việc cài đặt phần mềm 

8.5 Kết nối thiết bị testo 400 với máy tính 

 

Khi testo 400 không được kết nối với máy tính thì phần mềm sẽ báo No Instrument found ở phía 

dưới cùng bên trái 

Tất cả các khách hàng thì được liệt kê trong mục: all customers 
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Khi testo 400 được kết nối với máy tính, dòng chữ Connected to testo 400 – Synchronizing sẽ hiển 
thị ở phía dưới cùng bên trái, một tin nhắn về việc truyền dữ liệu được hiển thị, nhấn OK để xác 

nhận truyền tất cả các dữ liệu đo và tất cả các khách hàng từ thiết bị tới phần mềm. Bộ nhớ thiết bị 
testo 400 sau đó sẽ trống rỗng. Tùy thuộc và yêu cầu mà dữ liệu khách hàng và dữ liệu đo, cũng như 
thông tin vị trí đo có thể được truyền lại. 

 

Kích nhấn Close để sử dụng phần mềm, tuy nhiên sẽ không có dữ liệu truyền từ phần mềm tới thiết 

bị. Để bắt đầu truyền dữ liệu thủ công, kích nhấn vào Synchronizing ở dưới cùng bên trái. Không có 
tin nhắn về việc truyền dữ liệu từ thiết bị được hiển thị, và quá trình đồng bộ bắt đầu ngay lập tức. 
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Khi dữ liệu được truyền thành công tới thiết bị testo 400, các biểu tượng  sẽ chuyển thành  

8.6 Quản lý khách hàng 

Sử dụng phần mềm cũng có thể thực hiện việc tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu quản lý khách 
hàng để truyền tới thiết bị testo 400. Tất cả thông tin khách hàng và thông tin vị trí đo được tạo trên 
thiết bị testo 400 cũng được hiển thị sau khi truyền thành công tới phần mềm. 

8.7 Các mục khác có thể thực hiện trên phần mềm 

- Memory management: Quản lý bộ nhớ 

- Settings: Thực hiện các cài đặt 

9. Bộ ghi chất lượng không khí trong nhà (IAQ data logger) 
IAQ data logger được sử dụng để kết nối với thiết bị testo 400 universal IAQ để thực hiện các phép 
đo trong thời gian dài của phép đo mức độ thoải mái và các điều kiện khí hậu 

IAQ datalogger với các đầu dò dây cable được kết nối thì được cấu hình nhờ thiết bị testo 400. Chu 
kỳ đo và khoảng thời gian đo có thể được thiết lập bằng cách này. IAQ datalogger sau đó sẽ ghi lại 
tất cả các thông số của các đầu dò được kết nối theo như những cài đặt đã được cấu hình trước đó. 
IAQ datalogger và các đầu dò được kết nối có thể được lắp đặt trên giá đo của testo. 

9.1 Mặt trước của IAQ datalogger 

1- Cổng kết nối đầu dò cặp nhiệt loại K (2 cổng) 
 
2- Cổng kết nối các đầu dò dây cable với đầu kết  
nối TUC (4 cổng) 
 
3- Đèn LED trạng thái 
 
4- Cổng kết nối USB 

  

 
9.2 Mặt sau của IAQ datalogger 

1- Dây cable kết nối thiết bị với testo 400 
 
2- Điểm bắt thiết bị lên giá treo 
 
3- Khe quấn dây cable 
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9.3 Adapter nguồn dây cable USB 

Thiết bị IAQ được cung cấp một adapter nguồn cổng USB, dữ liệu đo sẽ không được lại ghi nếu 
không có điện cấp qua nguồn chính này. Adapter nguồn này có thông số 5V/2A. 

Chú ý: Sử dụng nguồn adapter đi kèm cho IAQ datalogger hoặc nguồn USB 5V/2A tương đương. 

9.4 Bật/tắt IAQ datalogger 

Ngay khi IAQ datalogger được cấp nguồn thì nó có thể sử dụng, không cần phải kích hoạt 
riêng. Trước tiên kết nối IAQ datalogger với adapter nguồn và sau đó kết nối nó với testo 400 sử 
dụng dây cable được gắn ở phía sau máy. 

Nó sẽ tự động kiểm tra xem có bản firmware mới nào cần cập nhật không, nếu có nó sẽ thực 
hiện cập nhật ngay lập tức. 

Nếu nguồn cấp bị mất trong khi đang thực hiện một phép đo, thì sẽ có một khoảng trống 
trong dữ liệu đo được ghi lại. Ngay khi có nguồn trở lại, IAQ sẽ tiếp tục ghi dữ liệu. 

9.5 Các IAQ datalogger – Thông tin chung 

Chú ý: Tùy thuộc và từng giai đoạn đo, các chu kỳ đo cụ thể như sau đây thì khả thi: 

Khoảng thời gian thực hiện phép đo Chu kỳ lấy mẫu 
1 phút tới 15 phút 1 giây 
16 phút tới 2 giờ 10 giây 
> 2 giờ tới 1 ngày 60 giây 
> 1 ngày tới 21 ngày 5 phút 
Với testo 400 (và IAQ datalogger), tối đa 1 triệu giá trị đo (với tối đa 18 kênh đo) có thể được ghi lại 
với một phép đo.  

Ví dụ 1: Phép đo theo thời gian 

+ Kết quả: 9.216 giá trị đo 

+ Khoảng thời gian đo: Đo trong 8 ngày 

+ Chu kỳ lấy mẫu: 5 phút 

+ Các kênh đo: Nhiệt độ, độ ẩm, CO2, lưu lượng (4 kênh) 

Ví dụ 2: Phép đo bắt đầu bằng tay 

+ Kết quả: 17.700 giá trị đo 

+ Khoảng thời gian đo: 59 phút 

+ Chu kỳ lấy mẫu: 1 giây 

+ Các kênh đo: Nhiệt độ, độ ẩm, CO2, lưu lượng, áp suất (5 kênh) 

9.6 Thực hiện đo với IAQ datalogger 

9.6.1 Tổng quát 

 IAQ datalogger có thể sử dụng theo 2 cách: 

- Một là sau khi kết nối với thiết bị testo 400 để cài đặt cấu hình xong thì thiết bị có thể 
thực hiện phép đo độc lập với các đầu dò được kết nối. 

- Hai là IAQ datalogger có thể được sử dụng giống như một điểm trung tâm để kết nối đầu 
dò và có thể thực hiện phép đo với testo 400 với 5 đầu dò dây cable có thể được kết nối. 
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Để làm được điều này, lựa chọn Measure with testo 400 
trong menu cấu hình. Trong trường hợp này IAQ datalogger 
không ghi dữ liệu mà chỉ truyền dữ liệu đo của các đầu dò 
được kết nối tới nó đến thiết bị testo 400. Thực hiện theo các 
bước sau: 

+ Kết nối IAQ datalogger với nguồn cấp 

+ Kết nối IAQ datalogger với thiết bị testo 400 thông qua cổng 
kết nối TUC 

> Thiết bị sẽ kiểm tra phiên bản firmware, nếu có phiên bản 
mới nó sẽ tự động cập nhật. 

Màn hình Basic view  sẽ thể hiện các đầu dò được kết nối tới 
testo 400, các đầu dò được kết nối thông qua IAQ datalogger 
và các thông số đo thông qua IAQ được viết tắt bởi 3 chữ IAQ 
kèm theo 3 digit ID của đầu dò đó. Ví dụ: IAQ: Pt100 738. 

 

9.6.2 Thực hiện một phép đo với IAQ datalogger 

1-   kích chọn Measure: Chương trình đo được hiển thị 

2- Lựa chọn chương trình đo với IAQ datalogger (Basic view, 
Comfort level – PMV/PPD or Discomfort – draught rate). 
Menu phép đo sẽ mở ra 

3- Kích     

Menu cấu hình mở ra 

4- Thực hiện các cài đặt như yêu cầu 

 

 

 

 

 

1- Bật thanh chọn sử dụng IAQ Data Logger sang phải 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



Hướng dẫn sử dụng thiết bị testo 400 
 

Digi Technologies Co., Ltd -K04.23 - Kingston Residence, 146 Nguyen Van Troi, Ward 8, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam. 
Tel: +84-28-3636 7887 * Fax: +84-28-3636 7886 * www.digivn.com | www.testo.vn | www.testoshop.vn 

2- Cấu hình phép đo 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
3- Kích Apply Configuration: Chương trình đo đã chọn 
sẽ được hiển thị 

4- Kích Transfer to IAQ Data logger 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Lúc này IAQ datalogger đã được cài đặt cấu hình 

Sau khi cài cấu hình thành công, testo 400 có thể được ngắt kết nối khỏi 
IAQ datalogger. Phép đo bắt đầu tại thời gian đã xác định hoặc ngay khi 
quá trình cài đặt hoàn thành (nếu cài đặt bắt đầu phép đo bằng tay). Đèn 

LED màu xanh lá cây trên IAQ datalogger sẽ sáng nhấp nháy (nháy nhanh). 
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9.7 Xuất dữ liệu đo từ IAQ datalogger 

9.7.1 Với phép đo được thực hiện khi kết nối tới testo 400 trong quá trình đo 

Testo 400 và IAQ datalogger thì được kết nối với nhau. Testo 400  hiển thị một màn hình tổng quan 
phép đo hiện tại với các cài đặt cấu hình: 

 

1- Kích chọn Stop Measurement 

Kết quả phép đo sẽ tự động được lưu lại 

2- Ngắt kết nối testo 400 với IAQ datalogger 

Testo 400 có thể được sử dụng cho các phép đo khác 

Lúc này dữ liệu đo được lưu trữ tự động trên thiết bị testo 400 

 

 

 

 

 

 

9.7.2 IAQ datalogger không kết nối với testo 400 trong quá trình đo 

Kết nối testo 400 với IAQ datalogger thông qua cổng kết nối 
TUC 

Khi kết nối thành công, một tin nhắn xuất hiện trên màn hình. 
Dữ liệu đo được truyền tới thiết bị testo 400, việc này sẽ mất 
một chút thời gian. 

   

        

 

 

 

 

 

  Sau khi truyền dữ liệu thành công, kết quả đo sẽ được hiển thị. Một tin 
nhắn xác nhận đã lưu kết quả xuất hiện 
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9.8 Các trạng thái đèn LED 

Trạng thái LED Miêu tả 

Sáng màu đỏ liên tục 
Nguồn cấp không đủ hoặc không có nguồn cấp 
được kết nối. 

Nhấp nháy Xanh/đỏ (nháy nhanh) 

Phép đo đang trong quá trình đo. 
Nguồn cấp bị lỗi hoặc đầu dò bị lỗi không 
phản hồi. 
Sau khi nguồn lỗi, IAQ datalogger sẽ nhấp 
nháy màu đỏ cho tới khi kết thúc phép đo. Nếu 
một đầu dò bị lỗi, nó sẽ nhấp nháy màu đỏ. 
Phép đo thì vẫn sẽ được lưu lại. 

Nhấp nháy xanh/xanh (nháy chậm) 
IAQ đã được kết nối, sẵn sàng để đo, chưa có 
phép đo nào đang thực hiện đo. 

Nhấp nháy xanh/xanh (nháy nhanh) Phép đo đang thực hiện đo. 

Nhấp nháy màu đỏ 

Lỗi bên trong 
Ngắt kết nối thiết bị ra khỏi nguồn cấp và kết 
nối lại sau một chút thời gian (khoảng 30 giây), 
nếu không hết lỗi, hãy liên hệ với đơn vị cung 
cấp để được hỗ trợ. 

 

9.9 Thông số kỹ thuật của IAQ datalogger 

Đặc tính Giá trị 
Các cổng kết nối đầu dò - 2 cổng kết nối cảm biến cặp nhiệt loại K 

- 4 cổng kết nối TUC cho kết nối đầu dò dây cable đầu TUC 
Giao diện kết nối Cổng kết nối Micro USB để kết nối với adapter nguồn 
Dung lượng bộ nhớ trong 1.5 GB tương đương khoảng 1 triệu giá trị đo 
Nhiệt độ vận hành -5 tới 45 °C 
Nhiệt độ lưu trữ -20 tới +60 °C 
Kích thước 89 x 136 x 39 mm 
Vật liệu vỏ máy PC, ABS, TPE 
Khối lượng 160 g 
Cấp bảo vệ IP 20 
 

Các cảm biến tích hợp (tại 22 °C, ±1 digit) 

Tham số Dải đo Độ chính xác Độ phân giải 
Nhiệt độ (TC loại 
K) 

-200 tới +1370 
°C 

± (0.3 °C + 0.1% giá trị đo) 
Điểm đo bên trong lõi: ±0.5°C 

0.1 °C 

Nhiệt độ (NTC) -40 tới +150 °C 

±0.2 °C (-25.0 tới +74.9 °C) 
±0.4 °C (-40.0 tới -25.1 °C) 
±0.4 °C (+75.0 tới +99.9 °C) 
±0.5% giá trị đo (dải đo còn lại) 

0.1 °C 

 

 



Hướng dẫn sử dụng thiết bị testo 400 
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10. Các lỗi và miêu tả lỗi 

Lỗi Miêu tả 

Tin nhắn báo lỗi kết nối 
WLAN 

Nếu tín hiệu WLAN không đủ mạnh, tin nhắn lỗi Network 
disabled sẽ xuất hiện. Kết nối testo 400 tới một mạng WLAN có 
tín hiệu tốt hơn.  
Khi đang thực hiện cập nhật firmware, đảm bảo rằng kết nối 
mạng WLAN được ổn định. 

không cho phép lựa chọn tùy 
chọn xuất dữ liệu 

Nếu always được chọn để xuất dữ liệu, các cài đặt có thể không 

hoàn tác thông qua biểu tượng . Điều này có nghĩa rằng cả 2 
tùy chọn xuất dữ liệu sẽ có sẵn trở lại trong lần xuất tiếp theo 

Thời gian sử dụng pin sạc 

Thông tin về tuổi thọ pin sạc liên quan tới phép đo của testo 400 
được kết nối với các đầu dò khi màn hình tắt 
testo 400 + 1 đầu dò dạng sợi nhiệt  Khoảng 8h 
testo 400 + 1 đầu dò dạng sợi nhiệt + 2 đầu dò 
TC 

Khoảng 8h 

testo 400 + 1 đầu dò nhiễu loạn + 1 đầu dò CO2 
+ 1 đầu dò TC 

Khoảng 8h 

testo 400 + 1 đầu dò nhiễu loạn + 1 đầu dò độ 
ẩm + 1 đầu dò TC  

Khoảng 8h 

testo 400 + 1 đầu dò độ ẩm + 1 đầu dò TC Khoảng 10h 
testo 400 + 1 đầu dò CO2 + 2 đầu dò TC  Khoảng 9h 

 

testo 400 không phản hồi 
Nếu testo 400 không phản hồi bất cứ tác vụ nào, nhấn nút 
On/Off trong khoảng 10 giây để khởi động lại thiết bị. 

 


