
Pratik kılavuz 
Isıtma sektöründe 
termografi
Testo termal kameralar maliyetleri düşürmeyi ve satışları arttırmayı 
nasıl başarır?  
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Giriş

Termografi, yıllar önce ısıtma sektörüne girmiştir; şimdilerde ise geniş çapta kullanım 

alanına sahiptir. Testo termal kameralar, ısıtma sektöründe çalışan uzmanlar 

tarafından kullanılan son derece değerli tanı araçlarıdır. Bu kitapçık, başlıca uygula-

ma alanlarını ele alırken, termal kameraların her gün zaman kazanmak, maliyetleri 

düşürmek ve şirketinizi büyütmek için ilave kazanç oluşturmak amacıyla nasıl 

kullanılabileceğini gösterir. 



3

İçindekiler

Isıtma tesisatının kontrolü ve kaçak tespiti 4

Yerden ısıtma sistemi - boru hattının yer tespiti ve çalışma performansı 10

Radyatör performansının kontrolü 12

Gizli kazan bacalarının incelenmesi 15

Yatırım avantajları 16

Termal kameraların teknik özellkleri 16

Kamera seçim kriterleri 17

Termal kameralar testo 865, testo 868, testo 871,  

testo 872 ve testo 875i 19



4

Isıtma tesisatının kontrolü ve  
kaçak tespiti

Isıtma sektöründe çalışanlar sık sık sıcak su borularındaki sızıntıyı bulmaları ve 

tamir etmeleri talebiyle karşılaşırlar. Sızıntı olasılığı seramik veya beton zeminin 

altında olduğunda, sızıntının yerini saptamak son derece uzun zaman alan ve 

zahmet isteyen bir işe dönüşür; sorunu bulmak için zemini kazarak büyük parçalar 

çıkarmanız gerekebilir. Ancak tek bir termal kamera sayesinde, sorunun nerede 

olduğunu neredeyse hemen görebilir; müşterinizin zeminine ciddi ve gereksiz bir 

hasar vermekten kurtulabilirsiniz.

Boruların belirlenmesi:

Isıtma sistemi borularındaki sızıntıyı 

saptayabilmek için ilk yapmanız 

gereken boruların döşendiği alanı 

izlemek olmalıdır. Testo termal 

kameralar sayesinde bu işlem için 

gereken süre son derece kısa 

olacaktır:

• İnceleme yapılacak alan, ilgili bölüm

    ile sınırlıdır. 

• Termal kameranın sağladığı görüş

    sayesinde, boruların izlediği yol son

    derece kolayca görülebilir (bkz

    yandaki örnek).
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Sızıntıların saptanması:

Termal kamera ile boruların nerede 

döşeli olduğunu bulduktan sonra, 

sızıntıyı bulmak için çalışmaya 

başlayabilirsiniz. Sağdaki görüntü 

salon ile mutfak arasındaki yürüme 

yolunun termal incelemesini gösterir. 

Ev sahibi, seramik zemin altından 

bazen su sızdığından şikayetçidir. 

Termal görüntü, yürüyüş yolunun 

altından geçen ısıtma borularının 

ısı modeli etkisini gösterir. Tek bir 

noktada bariz bir sıcaklık artışı 

görülüyor. Bu sıcak nokta, merkezi 

ısıtma sisteminde sızıntı olabileceğini 

gösteriyor. Sızıntılar genellikle düzensiz 

şekle sahip sıcak nokta olarak görünür. 

Termal görüntüler sayesinde ısıtma 

borusundaki sorunun yeri saptanabilir. 

Daha sonra yapılan incelemelerde tam 

bu noktada sızıntı olduğu bulunmuştur. 
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Pratik kılavuzumuzun diğer sayfalarını okumak ve Testo termal 

kameraların nasıl kullanıldığını öğrenmek, cironuzu arttırmak ve 

maliyetleri düşürmek ister misiniz?

O zaman lütfen buradan kaydolun.

Kayıt olduktan sonra, pratik kılavuzun tamamını indirmek için 

kullanabileceğiniz bir link içeren bir e-posta alacaksınız.

https://www.testo.com/tr-TR/uygulamalar/buildings-practical-guide-heating

