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Zastosowanie w praktyce 
- przykład

Jednym z zadań sektora Facility Management jest 

zapewnienie optymalnego klimatu w pomieszczeniach,  

gwarantującego odpowiedni komfort dla ludzi w nich 

przebywających, a także optymalną jakość produkcji. 

Jednocześnie, zużycie energii oraz koszty eksploatacyjne 

powinny być utrzymywane na jak najniższym poziomie. 

Elektroniczne przyrządy pomiarowe umożliwiają kontrolę 

jakości powietrza w pomieszczeniach, optymalną regulację 

systemów wentylacji, instalacji grzewczych, chłodniczych i 

klimatyzacyjnych, a także elektrycznych. Są to główne 

zadania techników obsługi budynku, którzy często pracują w 

wielu budynkach, używając do codziennej pracy wielu, 

różnych przyrządów powmiarowych. Jednym z głównych 

obowiązków Facility Managera jest koordynacja podległego 

Niezawodny partner w zakresie profesjonalnych 
pomiarów dla sektora Facility Management

zespołu techników, pomiary i optymalizacja działania całego 

wyposażenia technicznego, mogącego mieć wpływ na 

sprawne funkcjonowanie budynku. Finalnie ma to 

skutkować optymalizacją kosztów pracy i 

wykorzystywanych materiałów. Testo jest wiarygodnym 

partnerem, który kompleksowo wyposaży Cię w sprzęt 

pomiarowy, potrzebny do realizacji codziennych zadań z 

zakresu obsługi technicznej nieruchomości. Zapewnimy 

również serwis i kalibrację urządzeń pomiarowych aby 

Twoja praca była wydajniejsza, szybsza i łatwiejsza. 

Przyrządy pomiarowe Testo są łatwe i intuicyjne w obsłudze, 

dzięki dedykowanym dla użytkownika aplikacjom, a proces 

tworzenia dokumentacji jest znacznie łatwiejszy dzięki 

cyfrowej rejestracji. Wszystko dla lepszej i wydajniejszej 

pracy w branży Facility Management.
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Testo - zastosowanie w praktyce w sektorze Facility Management

Wyzwanie.

Firmy działające w branży Facility Management zatrudniają 

często dziesiątki, a nawet setki pracowników obsługi 

technicznej budynków. Ze względu na ogromną ilość zadań 

pomiarowych związanych z zarządzaniem obiektem, 

konieczna jest duża ilość przyrządów pomiarowych, które 

dostarczane są przez wielu, różnych producentów. 

Zarządzanie wyposażeniem pomiarowym, jego konserwacja 

i kalibracja, wymaga w takiej sytacji dużego nakładu pracy i 

organizacji. Dodatkowo, wiele różnych koncepcji 

operacyjnych, a także  oprogramowania również utrudnia 

inżynierom serwisu obsługę posiadanych urządzeń. W 

związku z tym cały proces pomiarów jest mniej wydajny i 

trwa znacznie dłużej. Mniej doświadczeni technicy mogą 

mieć problem z prawidłową interpretacją uzyskanych 

wyników pomiarów, a także podjęciem właściwych działań. 

Ponadto, przyrządy pomiarowe często mogą nie być w 

ogóle dostępne, ponieważ zostały właśnie wysłane do 

kalibracji. Problemem może być także fakt, że zapisane 

dane pomiarowe, uzyskane z różnych urządzeń, są 

przechowywane na różnych platformach/ systemach i w 

celu ich interpretacji muszą zostać najpierw scalone, co 

może być pracochłonną procedurą. Wymagana 

dokumentacja zajmuje dużo czasu i wiąże się, z możliwymi 

do uniknięcia, kosztami.  

Rozwiązanie.

Testo oferuje kompletny pakiet dostosowany dla sektora 

Facility Management - cyfrowe przyrządy pomiarowe, 

innowacyjne oprogramowanie i aplikacje specyficzne dla 

danej aplikacji - do dokumentacji i cyfrowego 

przechowywania zarejestrowanych danych. 

Nie musisz już tracić czasu na wybór i zakup przyrządów 

pomiarowych od różnych producentów. W Testo możesz 

otrzymać szeroką gamę przyrządów pomiarowych, której 

nie znajdziesz w ofercie innego producenta - wszystko od 

jednego dostawcy. Oferujemy niezawodne, cyfrowe 

przyrządy pomiarowe do optymalizacji działania systemów 

wentylacyjnych i grzewczych, wydajnej regulacji systemów 

chłodniczych i klimatyzacyjnych, konserwacji instalacji 

elektrycznych, a także do precyzyjnego wykrywania 

mostków termicznych i słabych punktów w budynku, a 

także do niezawodnej identyfikacji przyczyn zawilgoceń i 

pleśni. Pracownicy technicznej obsługi budynku mogą 

pracować wygodniej i wydajniej, dzięki temu, że przyrządy 

pomiarowe Testo mogą być jednocześnie wykorzystane do 

wielu różnych zastosowań, a ich dedykowane aplikacje i 

intuicyjne funkcjonalności ułatwiają ich codzienna pracę. 

Oszczędzi to czas potrzebny na szkolenie nowych 

pracowników, a także zminimalizuje możliwość wystąpienia 

błędów.  

Wiele przyrządów wyposażona jest w bezprzewodowe 

sondy pomiarowe, przez co odczyt danych odbywa się 

szybko i niezawodnie. Wyniki pomiarów można 

bezpośrednio przesłać do klienta lub centrali w postaci 

raportów, w tym także obrazów cyfrowych i komentarzy.  

Oszczędza to mnóstwo czasu: z rozwiązaniami 

pomiarowymi Testo, zadania, które zajmowały wcześniej 

wiele godzin, wykonasz teraz w mniej niż 45 minut. 

Twoje korzyści:

•  Kompleksowy dostawca: kompletna, potrzebna Ci 

technologia pomiarowa dla branży Facility Management 

od jednego producenta.

•  Maksymalna wydajność podczas zarządzania 

wyposażeniem pomiarowym 

•  Oszczędność czasu i kosztów: szybsze pomiary i 

bezpieczna, cyfrowa dokumentacja wyników 

•  Niezawodna zgodność z normą ISO-9001, dzięki 

cyfrowemu zapisowi i identyfikowalności wszystkich 

procesów

Więcej informacji:
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