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 1.  Вступ: Навіщо проводити 
вимірювання?

В кінці XX століття стрімко зросла 

кількість утеплених будівель. Однак, 

незважаючи на купу переваг, такий 

тип будинків мав один помітний 

недолік: будівельна оболонка цих 

будинків часто була настільки герме-

тична, що обмін повітря з вулицею 

майже не відбувався. Як резуль-

тат, волога та будь-які запахи, що 

виникали в будівлі вже не могли бути 

виведені назовні належним чином 

через стики в будівлі, як це було у 

старих будинках. Крім того, занадто 

мало свіжого повітря ззовні стало 

потрапляти до внутрішніх приміщень 

в будівлі.

 

Збалансована система вентиляції 

вирішує ці проблеми, забезпечуючи 

обмін повітря та вентиляцію будівлі. 

Однак, щоб ця система працювала 

ефективно та виконувала поставлені 

завдання, необхідно дотримуватися 

важливих стандартів та проводити 

широкий спектр вимірювань під 

час введення в експлуатацію та 

подальших регулярних перевірок. 

Цей практичний посібник допоможе 

вам з цим впоратись. На наступних 

сторінках ви також дізнаєтесь, які 

прилади будуть вам необхідні для 

перевірки побутових систем венти-

ляції.
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 2.  Які ризики несе неправильно 
налаштована вентиляційна 
система?

Системи збалансованої вентиляції 

слід регулярно перевіряти, проводя-

чи вимірювання під час введення в 

експлуатацію та під час її подальшої 

роботи. Це єдиний спосіб для забез-

печення дотримання всіх проектних 

значень, таких як кратність обміну 

повітря, та для гарантування роботи 

всієї системи відповідно до її техніч-

них характеристик. 

Якщо вчасно не провести перевірку 

роботи системи за допомогою вимі-

рювального обладнання або прове-

сти неякісну перевірку, виникають 

два ризики: 

 

 Ризик 2: Кратність обміну пові-

тря занадто низька

Якщо налаштування збалансованої 

вентиляційної системи занадто низь-

кі, проектна об’ємна витрата не буде 

досягнута і швидкість обміну повітря 

буде недостатньою. Це вплине на-

самперед на якість повітря, рівень 

CO2 у повітрі, а також на відносну 

вологість. Збільшення вологості 

може стати справжньою проблемою, 

оскільки це сприяє виникненню 

цвілі. Крім усього іншого, це вказує 

на те, що під час роботи системи 

основна увага повинна бути зосере-

джена на контролі потоків повітря 

при номінальній вентиляції для кон-

струкції вентилятора. Однак у разі 

виникнення будь-яких скарг з цього 

приводу може знадобитися також 

розслідування проблем з шумом або 

тягою, використовуючи вимірюваль-

ні прилади.

Ризик 1: Кратність обміну пові-

тря занадто висока

Якщо збалансована система вен-

тиляції налаштована на надмірну 

продуктивність, то в результаті 

збільшений об’ємний потік призведе 

до значного збільшення споживання 

енергії, а також до подачі надмір-

них потоків повітря в приміщен-

ня. Перше помітно вплине на ваш 

гаманець, друге - на ваше самопо-

чуття. Занадто високі налаштування 

продуктивності системи призведуть 

до надмірного зростання робочого 

шуму від вентилятора, що спри-

чинить певний дискомфорт. Також 

може утворюватися незначний ва-

куум, який в поєднанні з побутовими 

котлами створює значну небезпеку в 

багатоквартирних будинках.
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 3.   Що це означає для проведення 
вимірювань на практиці? 

 4.  Що слід враховувати при вимірю-
ваннях на побутових вентиляцій-
них системах?

Для введеної в експлуатацію побу-

тової системи вентиляції увага, як 

правило, повністю зосереджується 

на повному функціональному випро-

буванні та на загальному налашту-

ванні системи. Ці заходи забезпечу-

ють необхідний мінімальний рівень 

обміну повітря. Ці кроки також 

використовуються для регулювання 

загальних об’ємних потоків і пра-

вильного співвідношення загального 

потоку подачі та загального потоку 

відпрацьованого повітря, а також 

для оптимізації окремих обсягів 

повітря в приміщеннях.

Всі результати вимірювань та про-

ведені налаштування повинні бути 

записані у відповідному звіті. Під час 

передачі замовнику, звіт про вимі-

рювання та випробування необхідно 

здавати на додаток до концепції вен-

тиляції, проектування, розрахунку 

вентиляції, інструкцій з експлуатації 

та обслуговування та опису системи 

вентиляції. 

 Визначення загального потоку 

повітря у вентиляційному блоці 

Щоб блок управління вентиляцією 

забезпечував достатній загальний 

об’єм повітряного потоку, відповідно 

до проекту, а також для досягнення 

необхідних об’ємних потоків в окре-

мих приміщеннях, визначте загальну 

кількість об’ємного потоку. Тут є два 

варіанти: 

•  Безпосереднє визначення об’єм-

ного потоку шляхом проведення 

вимірювання у вентиляційному 

каналі 

•  Непряме визначення об’ємного 

потоку шляхом проведення вимі-

рювання диференціального тиску 

на вентиляторах блоку управління 

вентиляцією 

Регулярне обслуговування та, за 

необхідності, ремонт системи вен-

тиляції важливі для забезпечення її 

довгострокової стабільної експлуа-

тації. Якщо проводяться очищення 

системи, слід бути обережними, щоб 

будь-які параметри чи налаштування 

не були змінені. Необхідність заміни 

фільтра зазвичай визначається 

ступенем забруднення, допустимим 

перевищенням перепаду тиску або 

попередньо узгодженими часовими 

інтервалами роботи.

Вибираючи правильні вимірювальні 

прилади, доцільно переконатися, що 

в них просто і зручно реалізована 

функція документування, наприклад, 

за допомогою функції експорту 

даних в файл .csv або створення 

звітів в форматі .pdf безпосередньо 

в самому вимірювальному приладі. 

Вимірювання об’єму потоку у 

вентиляційних каналах 

Тут важливо вибрати правильний 

зонд. Для централізованих 

побутових систем вентиляції 

використовуйте зонд з обігріваємою 

струною або зонд з крильчаткою, 

залежно від розміру будівлі або 

вентиляційної системи:

Низька швидкість потоку до 5 м/с: 

Зонд з обігріваємою струною 

Середня швидкість потоку 

5 м/с – 20 м/с: Крильчаті зонди з 

мінімальними діаметрами
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Метод сітки для вимірювання 

об’ємної витрати у каналах з 

прямокутним перерізом

По-перше, поле швидкості всередині 

каналу з прямокутним перерізом 

ділиться на однакові за розмірами 

області вимірювання. Точка вимірю-

вання розташована в центрі кожної 

області. Якщо маємо рівний про-

філь швидкості, репрезентативний 

результат досягається навіть при 

невеликій кількості точок вимірю-

вання. Однак, якщо є великі різниці 

швидкостей потоку, кількість точок 

вимірювання слід збільшити.

Метод центральної осі для ви-

мірювання об’ємної витрати у 

каналах з круглим перерізом

Поперечний переріз кругового кана-

лу ділиться на кільця рівної площі з 

точкою вимірювання, розташованою 

на центральній осі кільця. Вимірю-

вання оцінюється за допомогою 

арифметичного усереднення окре-

мих вимірювальних значень.

Сумісні вимірювальні прилади

testo 440 Комплект з обігріваємою 

струною (замовлення № 0563 4400) 

Обігріваєма
струна

testo 440 Комплект з крильчаткою 

16 мм (замовлення № 0563 4401)

Крильчатка

Вимірювання диференціального 

тиску в центральному блоці 

Для цього способу знадобиться 

манометр та характеристичний 

лист даних кривої для вентиляційної 

системи. Характеристичний лист 

зазвичай надається виробником 

центрального блоку.

Центральні 
осі

Окремі значення виміряної швидко-

сті використовуються для отримання 

середньої швидкості потоку, з якої 

потім обчислюється об’ємний потік 

повітря.

V = об’ємний потік повітря, м3/год
v =    середня швидкість потоку, м/с
A = площа перерізу каналу, м2

•

V = A ∙ v ∙ 3600
∙

¯

Приклад: площа поперечного пе-

рерізу A 0,5 м² і виміряна середня 

швидкість 2 м/с дають об’ємний 

потік 3600 м³/год.

Відповідність стандартам: Метод 

сітки та метод центральної осі 

відповідають критеріям стандарту 

EN 12599.

Загальний об’ємний потік в цен-

тральному блоці визначається 

переважно за допомогою вимірю-

вального обладнання, наявного на 

заводі. Зазвичай, для цього вико-

ристовуються штуцери. До них під-

ключається манометр і визначається 

перепад тиску. На основі виміряного 

диференціального тиску та нала-

штування потужності вентилятора 

вентиляційної системи, визначається 

загальний об’єм повітряного потоку 

з використанням таблиці характе-

ристичних кривих.  

Об’ємний потік

P
to

t /
 П

а
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Щоб визначити об’ємний потік 

вентиляційної системи за допомогою 

специфічної кривої вентилятора та 

диференціального тиску рухайтеся 

по осі Y, поки не досягнете виміря-

ного значення диференціального 

тиску. Звідти рухайтеся праворуч, 

використовуючи допоміжні криві, 

поки не перетнете характерну криву 

вентилятора. Ви можете визначити 

поточну об’ємну витрату системи за 

відповідним значенням характерної 

кривої на осі Х.

Приклад: Ви вимірюєте перепад 

тиску 200 Па. Між двома допоміж-

ними лініями (від ~ 160 до 240 Па) 

ви проводите уявну криву, поки не 

перетнете характеристичну криву 

вентилятора у приблизно 750 м³/год.

Сумісні вимірювальні прилади

testo 440 dP – Прилад для 

параметрів мікроклімату з 

вбудованим сенсором дифтиску 

(замовлення № 0560 4402)

Вимірювання на стандартних 

решітках з вхідним повітрям

Вимірювальна воронка testovent 417 

дозволяє точніше і, перш за все, 

швидше проводити вимірювання 

на стандартних решітках з вхідним 

повітрям. Таким чином, воронка доз-

воляє виміряти набагато швидше та 

точніше.

Вхідне повітря: що стосується впускних 
повітрепроводів, то існує спрямований 
повітряний потік, який ви можете точно ви-
міряти за допомогою testo 440 та сумісного 
крильчатого анемометра.

testo 510i – Дифманометр з 

підключенням до смартфону 

(замовлення № 0560 1510)

Визначення об’ємного потоку в 

окремих приміщеннях 

Щоб оптимізувати роботу системи 

вентиляції, важливо точно виміряти 

об’ємний потік окремо вхідного та 

вихідного повітря в будівлі. Ці різні 

місця вимірювань мають свої осо-

бливості, які необхідно враховувати.

Вимірювання на стандартних 

решітках з вихідним повітрям

Воронка необхідна для вимірювання 

відпрацьованого повітря. Причи-

на: немає спрямованого профілю 

потоку для відпрацьованого повітря, 

оскільки повітря висмоктується з 

приміщення за принципом воронки. 

Це означає, що в приміщенні немає 

визначеної площі, за допомогою якої 

можна визначити об’ємний потік. 

Ця проблема легко вирішується за 

допомогою воронки testovent 417. 

Воронка створює задані умови по-

току на деякій відстані від виходу у 

фіксованому поперечному перерізі. 

Вихідне повітря: що стосується витяжки від-
працьованого повітря, то повітря надходить 
з усіх боків. Для створення потоку повітря, 
який може бути точно виміряний, слід вико-
ристовувати воронку.
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Сумісні вимірювальні прилади

testo 440 Комплект з крильчаткою 

100 мм (замовлення № 0563 4403)

testovent 417 – Комплект воронок 

з випрямлячем потоку 

(замовлення № 0554 4173)

Іншим, надзвичайно простим мето-

дом вимірювання є метод з викори-

стання К-коефіцієнта. K-коефіцієнт 

- це скорочення для коефіцієнта 

калібрування. У точці відведення 

тиску він використовується для 

визначення диференціального тиску 

по відношенню до статичного тиску 

в складі компонента, наприклад у 

вентиляторі. Відповідний компонент 

має K-коефіцієнт. Виробник повинен 

визначити цей коефіцієнт у лабора-

 Визначення температури повітря 

Під час введення в експлуатацію та 

обслуговування побутових систем 

вентиляції температура повітря 

відіграє важливу роль для конди-

ціювання повітря. Вимірювання 

температури зазвичай проводиться 

в центральному блоці, в каналах 

подачі повітря та у вентильованих 

приміщеннях. 

Вимірювання температури в 

кімнатах

При вимірюванні температури по-

вітря в кімнаті реєструється лише 

температура повітря. Використання 

захищених від випромінювання тер-

мометрів з трубками з нержавіючої 

сталі дозволяє виключити вплив на 

вимірювання випромінювання тепла 

від стін, радіаторів, вікон та меблів. 

Датчик розміщується посередині 

приміщення на висоті 60 см.

торії для відповідного компонента та 

вказати його у табличці. Це значення 

може бути використане для обчис-

лення об’ємного потоку, використо-

вуючи виміряну різницю тиску. Якщо 

ви використовуєте testo 440 dP, вам 

достатньо лише вибрати в меню 

опцію K-коефіцієнт, щоб почати 

вимірювати об’ємну витрату. Потім 

потрібно ввести коефіцієнт K, який 

виробник вказав для відповідного 

компонента. Вимірювальний прилад 

автоматично обчислить об’ємну 

витрату.

Сумісний вимірювальний прилад

testo 440 dP – Прилад для пара-

метрів мікроклімату з вбудованим 

сенсором дифтиску 

(замовлення № 0560 4402)

Вимірювання температури в 

каналі

При визначенні температури повітря 

у вентиляційних каналах, вимірю-

вальний зонд також впливає на 

результат. Теплопровідність і тур-

булентність можуть істотно спотво-

рювати результат вимірювання. З 

цієї причини слід звернути особливу 

увагу на глибину занурення та поло-

ження зонда у потоці повітря:

•  Глибина занурення вимірювально-

го зонда у вентиляційному каналі 

в ідеалі повинна бути 10, але не 

менше 5 діаметрів зонда.

•  Положення вимірювального зонда 

є важливим для точності вимірю-

вання. В ідеалі вимірювання слід 

проводити на вигині та проти на-

прямку потоку, оскільки турбулент-

ність створюється лише внизу від 

виміряного елемента. Вимірювання 

перпендикулярно потоку повітря 

у більшості випадків простіше, 
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але призводить до збільшення 

невизначеності вимірювань. У 

вузьких каналах рекомендується 

вимірювання під кутом до потоку 

для досягнення необхідної глибини 

занурення. 

Сумісні вимірювальні прилади 

testo 440 Комплект із зондом воло-

гості (замовлення № 0563 4404) 

testo 605i – Термогігрометр з під-

ключенням до смартфону 

(замовлення № 0560 2605 02)

Визначення відносної вологості 

в каналі

При вимірюванні вологості в каналах 

основна увага приділяється абсо-

лютній вологості. Вимірювання в 

основному проводяться по ходу роз-

міщення компонентів, що впливають 

на вологість, таких як нагрівачі або 

зволожувачі повітря. Однак вимі-

рювання проводяться і в окремих 

точках, коли змішуються повітряні 

потоки з різним рівнем абсолютної 

вологості. Якщо в каналі не прово-

диться додаткове осушування або 

зволоження, можна припустити, що 

абсолютна вологість залишається 

постійною і на холодних поверхнях 

не утворюється конденсат. Для про-

стоти передбачається, що безпосе-

редньо за очищувачем повітря наси-

чене вологою. Тому там вимірюють 

температуру, яку можна встановити 

приблизно рівній температурі точки 

 Визначення відносної вологості  

Визначення відносної вологості 

в кімнатах 

При постійній абсолютній вологос-

ті, відносна вологість залежить від 

температури повітря. На поверхнях, 

температура яких значно відрізня-

ється від температури в приміщенні, 

існує ризик розшарування та під-

вищення значення вологості. З цієї 

причини слід вимірювати вологість 

не біля зовнішніх стін, а посеред 

кімнати.

70% ВВ

50% ВВ
TSU = 15 °C

Tповітря= 25 °C

Через нижчу температуру на зовнішній стіні 
датчик демонструє там більшу відносну 
вологість повітря, ніж у середині примі-
щення, незважаючи на постійну абсолютну 
вологість.

роси. Те саме аналогічно стосується 

конденсатозбірників. Якщо темпе-

ратура вимірюється в приміщенні з 

кондиціонером, відносну вологість 

можна визначити за допомогою та-

блиць. На практиці, однак, рекомен-

дується визначати вологість лише за 

допомогою вимірювального приладу. 

Тільки такі значення можуть бути 

використані для подальших розра-

хунків, оскільки частина вимірювань 

проводиться на зволожувачах із 

рівнем зволоження менше 100%, де 

табличні дані не будуть відповідати 

реальним.

Сумісні вимірювальні прилади 

testo 440 Комплект із зондом воло-

гості (замовлення № 0563 4404) 

testo 605i – Термогігрометр з під-

ключенням до смартфону 

(замовлення № 0560 2605 02)
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Вимірювання рівня турбулент-

ності

Якщо є скарги на те, що люди 

сприймають потік повітря як не-

прийнятний або якщо визначається 

ефективність систем вентиляції, слід 

визначити ступінь турбулентності та 

індекс протягів. Для цього необхід-

но використовувати вимірювальний 

прилад, який за допомогою датчика 

турбулентності вимірює швидкість 

та температуру повітря, а потім 

автоматично розраховує рівень тур-

булентності та індекс протягів.

Сумісний вимірювальний прилад

testo 440 Комплект комфорт

(замовлення № 0563 4408)

 Вимірювання споживання елек-

троенергії вентиляторами 

Для визначення ефективності 

споживання електроенергії венти-

ляторами у вентиляційній системі та 

перевірки відповідності заявленим 

характеристикам виробу для відпо-

відних робочих точок (номінальна 

вентиляція та додаткова вентиляція 

для захисту від надмірної вологи, 

зменшена вентиляція, інтенсивна 

вентиляція), необхідно виміряти зна-

чення струму і напруги на вентиля-

торі. Щоб мати можливість зберегти 

отримані дані та в подальшому їх 

обробити, радимо скористатися 

струмовими кліщами із можливістю 

підключення до смартфона. 

Сумісний вимірювальний прилад

testo 770-3 – Струмові кліщі - 

мультиметр 

(замовлення № 0590 7703) 

 Вимірювання рівня шуму 

Рівень шуму в житловому приміщен-

ні доцільно вимірювати для об’єк-

тивної перевірки наявності дратівли-

вих шумів при роботі вентиляційної 

системи. Використовуючи правиль-

ний професійний вимірювальний 

прилад, це вимірювання може бути 

проведено в заданих точках або 

протягом певного проміжку часу, 

після чого отримані дані зберігають-

ся та в подальшому за допомогою 

програмного забезпечення обробля-

ються на ПК.

Сумісний вимірювальний прилад

testo 816-1 – Шумомір

 (замовлення № 0563 8170)
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 5. Як документувати отримані 
дані?

Незалежно від того, чи вимагають це 

стандарти, визначені клієнтом, або 

просто для вашого власного захисту 

як підрядника: результати вимі-

рювань бажано задокументувати. 

Тому це слід враховувати при виборі 

вимірювальних приладів для контр-

олю роботи житлових вентиляційних 

систем.

Експорт даних по USB

Вимірювальний прилад testo 440 IAQ 

зберігає до 7500 звітів, які ви мо-

жете експортувати на ПК у вигляді 

файлів з розширенням .csv по USB 

інтерфейсу, наприклад, для подаль-

шої обробки в програмі Excel.

Таким чином, виміряні дані можуть 

бути перенесені у вигляді графіку 

або таблиці для більш  детальної 

оцінки. Інтеграція даних у власний 

звіт також можлива без проблем.

 Цифрове документування з До-

датком 

З Додатком Testo Smart Probes ви 

зможете додавати фотографії до 

звітів та експортувати їх за місцем 

вимірювань у вигляді .pdf, .csv або 

.jpeg файлів. Усі формати можна 

зручно надсилати безпосередньо 

електронною поштою. 

Звіт про вимірювання у форматі .pdf 

містить всю основну інформацію: 

дані вимірювань, перелік вимірю-

вальних приладів, дані замовника, 

ваші контактні дані та коментарі. 

 Роздруківка за місцем вимірю-

вань

За допомогою комбінованого ІЧ / 

Bluetooth принтера testo ви можете 

роздрукувати результати вимірю-

вань, отримані з  testo 440, безпо-

середньо за місцем вимірювань у 

вигляді звіту для передачі замовнику 

або зберігання у ваших документах. 
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