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İklimlendirme sektörünün olmazsa olmazlarından biri olma yolunda giden TAD işlemleri için Testo, sizlere yardımcı 

olmaya hazırdır. Yapılan her işin, planlanan her sürecin daha da iyileştirilebilmesi için mevcut standartlara uygun işlemler 

vardır. Tesisleriniz ve projeleriniz için en doğru sonucu, yapılan işlemlerin ölçülebilir olmasıyla sağlayabilirsiniz. Daha 

kaliteli işler için de TAD prosesinin yani test, ayar, dengeleme işlemlerinin yapılması gerekir. Böylelikle hem yatırımcı 

kendini güvence altında hisseder, hem de elde edilen sonuçlarla işin kalitesi kendini gösterir. TAD ile ilgili detayları

kısaca özetlemek gerekirse:

TAD - Test Ayar ve Dengeleme

Testo
Bilgi dokümanı

TAD - Test, ayar ve dengeleme nedir? 

TAD, bir projenin teslimini iyileştiren kalite odaklı bir süreçtir. İşletmenin, tesis sahibinin gereksinimlerini yerine getirecek 

şekilde tasarlandığı, kurulduğu, test edildiği ve bakımının yapıldığını doğrular ve belgelendirir.
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Örnek Cihaz Listesi

Bilgi dokümanı TAD - Test, ayar ve dengeleme

TAD Çalışmaları
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• İklimlendirme sektörünün verdiği görev gereği TAD faaliyetleri ISKAV tarafından FTK Komisyonu ile yürütülmektedir. 

• Uluslararası alanda kabul gören NEBB (National Environmental Balancing Bureau – Ulusal Çevre Dengeleme Bürosu)   

 çalışmaları rehber edinilmiştir.

TAD ile ne amaçlanıyor?

• Ülkemizde TAD bilincinin yerleşmesini ve standartların oluşturulmasını sağlamak, 

• TAD konusunda çalışacak firmalara rehberlik etmek, sertifikalandırmak ve gözlemlemek, 

• Enerjiyi verimli kullanan bina ve tesislerin yaygınlaşmasını hedeflemek, 

• Yatırımcıya güvence ve iklimlendirme sektörüne daha çok güven sağlamak, 

• TAD ölçüm ve raporlamaları ile işlerin standartlara uygun yapılması sağlanarak haksız rekabetin önlenmesini sağlamak.

Bu amaçlar doğrultusunda gerekli olan ölçüm cihazları için Testo olarak sizlere;

• Takometre (temaslı/temassız)

• Hava hızı / nem / sıcaklık ölçüm cihazları

• Pens ampermetre

• Balometre

• Manometre

• Ses ölçüm cihazı ve daha pek çok parametre için yardımcı olabilmekteyiz. Örnek istenilenler için listeyi aşağıda    

 bulabilirsiniz.

No Örnek Cihaz Listesi

1

Takometre (Devir ölçümü)

Lazer takometre

Dokunmatik takometre

2
Sıcaklık ölçümü / Hız / Nem

Daldırma tipi

3 Elektrik volt / Ampermetre / Ohmmetre

4

Direk Ölçüm Davlumbazı

Balometre

5
Su basınç ölçümü / Su fark basınç ölçümü

Universal balans cihazı dijital manometre seti

6 Ses ölçümü (Desimetre)

7
Debi ölçüm cihazı (Su)

Ultrasonik debimetre seti

https://www.testo.com/tr-TR/testo-470/p/0563-0470
https://www.testo.com/tr-TR/testo-440-delta-p-air-flow-combokit-2-with-bluetooth-r/p/0563-4410
https://www.testo.com/tr-TR/search/?text=760
https://www.testo.com/tr-TR/testo-420/p/0563-4200
https://www.testo.com/tr-TR/testo-816-1/p/0563-8170

