Tesis yöneticileri için
güçlü partner
Etkin bina yönetimi ile ilgili tüm hizmetler için doğru ölçüm cihazlarını
Testo›da bulursunuz.
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Çok soğuk, çok cereyanlı, çok gürültülü?
testo 480 ile şikayetleri, objektif konfor
değerleri ile yanıtlarsınız.
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Tesis yöneticileri için
güçlü partner – Testo
Tesis yöneticileri bir takım şeyleri gözlemlemelidir:

Bununla birlikte verimliliği arttırmak, zamandan ve

işletme maliyetleri, kullanıcı rahatlığı, enerji tüketimi gibi.

maliyetten tasarruf anlamına da gelir. Bu nedenle,

Aynı zamanda sistemlerin ve proseslerin verimliliğini de

çalışmalarınızı kolaylaştıran ve hızınıza ayak uyduracak

artırmaları gerekiyor. Peki bunu nasıl başarıyorlar?

kadar dayanıklı bir ölçüm teknolojisine ihtiyacınız var.

Tüm sistemlerin en iyi şekilde ayarlanmasını ve düzenli

Testo’da etkin bina işleri için hassas ölçüm teknolojisinden

olarak izlenmesini sağlayarak bunu başarırlar. Çünkü sadece

çok daha fazlasını bulursunuz. Profesyonel danışmanlık,

doğru şekilde ayarlanmış soğutma, klima, havalandırma

eğitim ve web seminerleri, servis, kalibrasyon ve validasyon

ve ısıtma sistemleri, verimlilik potansiyellerini tam olarak

gibi çok sayıda hizmeti tek çatı altında sunması Testo’yu

kullanabilirler. Elektrik tesisatları ve şalt dolaplarının önleyici

tesis yöneticileri için etkin şekilde düzenlenmiş tesisler ve

bakımları da arıza sürelerini en aza indirir ve sistemlerin

daha verimli bir iş akışı konusunda güçlü bir ortak yapıyor.

sorunsuz çalışmasını sağlar.

Testo’nun ölçüm teknolojisi ve hizmetlerinin bina yönetim
görevlerinizde sizi nasıl desteklediği hakkında şimdi daha
fazla bilgi edinin.

Testo ile avantajlarınız
Tesis yönetimindeki tüm işler için ölçüm

Tek elden hizmet

teknolojisi

Onarım, yedek parça servisi, ölçüye göre prob

Testo’da, ısıtma, klima, havalandırma ve soğutma

konstrüksiyonu, ayrıca web seminerleri ve değerli

sistemleri ile elektriksel ölçüm parametreleri için

pratik bilgiler içeren seminerler. Daha verimli

tüm ölçüm cihazlarını bulabilirsiniz.

çalışabilmeniz için hepsi tek kaynaktan.

Profesyonel çok fonksiyonlu ölçüm cihazları

Test cihazı yönetim sistemi

Kapsamlı prob seçimi sayesinde endüstriyel

PRIMAS

bakımın yanı sıra normlara uygun VAC ve konfor

PRIMAS, kalibrasyon ve dokümantasyon yöneti-

ölçümleri için donatılmış olursunuz.

minin bir kombinasyonudur, özel bir yazılım
ile birleştirilmiştir, lojistik ve organizasyon ile
tamamlanmıştır. Modüler kurulum bireysel uyarlamaya izin verir.

Sağlam ve uzun ömürlü teknoloji

Dijital dokümantasyon ile zamandan

Testo ölçüm cihazlarının kullanımı kolaydır ve

tasarruf

zorlu çalışma günlerine dayanıklıdırlar. Yine de

Raporlar otomatik olarak oluşturulur, fotoğraf

bozulacak olurlarsa, Testo gecikmeden yerine

eklenir, kaydedilir ve e-postayla gönderilir:

geçici bir cihaz sağlayacaktır.

Uygulama bağlantılı ölçüm cihazlarımız için sorun
yok.
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Tesis yönetimi için ölçüm çözümleri

Konfor garantili
artan verimlilik
Testo’nun ölçüm teknolojisi, bu görevleri yerine getirmenize yardımcı olur.
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Hava kalitesi ve konfor sağlama
Testo’nun nem, ışık şiddeti ve gürültü seviyesi ölçüm
cihazları keyifli bir çalışma ortamının sağlanmasına yardımcı
olur. Çok fonksiyonlu ölçüm cihazı testo 480 ile kapalı
ortamlardaki konforu, objektif ve PMV/PPD ile uyumlu
bir şekilde değerlendirirsiniz. Veri kayıt cihazları, yanlış
havalandırma davranışı gibi küf oluşum nedenleri hakkında
bilgi sağlar.
Havalandırma sistemlerini etkin şekilde ayarlama
Bir tesis ancak hava giriş ve çıkış sistemleri doğru şekilde
ayarlandığında tam bir performans gösterebilir. Testo’da,
yalnızca kanal ölçümü için cihaz ve problar değil aynı
zamanda hava çıkışlarındaki ölçümler için son derece
hassas hacimsel debi hunileri ve boruları bulunur. testo
480 çok fonksiyonlu ölçüm cihazı, norma uygun RLT ızgara
ölçümü boyunca sizi adım adım yönlendirir.
Isıtma sistemlerini verimli şekilde ayarlama
Baca gazı analizörleri, ısıtma sistemlerinin kurulumu ve
servisi için vazgeçilmezdir. Akış ve geri dönüş sıcaklığı
ve fark basınç ölçüm cihazları ile ısıtma sisteminin sorunsuz çalışmasını garanti altına alırsınız ve enerji tasarrufu
sağlayan tesis çalışmasını garanti edersiniz.

Elektrik tesisatlarının kontrolü
testo 770 - Pens ampermetre, testo 760 - Dijital multimetre
ve diğer Testo elektriksel ölçüm cihazları ile elektriksel
bağlantıları güvenli ve kolay bir şekilde test edebilirsiniz.
testo 871/872 termal kamera ise aşırı ısınmayı, temassız ve
arıza meydana gelmeden önce görselleştirir.

Soğutma sistemlerini verimli şekilde ayarlama
Dijital soğutma analizörleri ve testo Soğutma Uygulaması
ile tüm basınç ve sıcaklık değerlerine akıllı telefonunuzdan
göz atabilirsiniz. Tek bir tıklama ile kişiselleştirilmiş raporlar
oluşturup gönderebilirsiniz.
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Tesis yönetimi için ölçüm çözümleri

Havalandırma sistemlerini etkin şekilde
ayarlayın, konforu garantileyin
Havalandırma ve klima sistemleri büyük miktarda enerji gerektirir. Bununla birlikte, keyifli bir kapalı ortam iklimi için bunlar
vazgeçilmezdir. Testo ölçüm cihazları, tasarruf sağlamanız için tesisleri etkin bir şekilde düzenlemenize yardımcı olur – bunu
yaparken odalardaki konforlu iklimi olumsuz etkilemez.

Çok fonksiyonlu ölçüm cihazı
testo 480
•	Tüm VAC parametreleri tek bir cihazla ölçün: Sıcaklık için
prob seçimi, %RH, hava akımı, akış hızı, CO2, Lux
• PMV/PPD’ye göre konfor değerlerinin objektif sunumu
• Norm-uyumlu VAC ızgara ölçümü
• Pratik, adım adım menü rehberi
• Kalibre edilebilir problar
• Analiz yazılımı ile
•	Pitot tüp ölçümü veya filtre izleme için yüksek
hassasiyette fark basınç sensörü
Problar

Sipariş no. 0563 4800

*Sipariş numaraları ve detaylı bilgi için
bkz: s.12

Kablosuz veri kayıt sistemi
testo Saveris 2 H2

Sıcaklık ve nem dataloggerı
testo 175 H1

•	(Uzaktan) iç ortam parametrelerinin izlenmesi
%RH ve °C
• Üst veya alt limit değerler aşıldığında alarm

•	Ofislerde ve depolarda sıcaklık ve nemin
sürekli izlenmesi
• USB ile kolay veri transferi
•	Bilgisayarda veri değerlendirmesi ve
dokümantasyonu

Sipariş no. 0572 2005
Sipariş no. 0572 1754

Işık şiddeti ölçüm cihazı
testo 540

Gürültü seviyesi ölçüm cihazı
testo 816-1

• İşyerlerinde basit ve hızlı ışık yoğunluğu
ölçümü için başlangıç modeli

• İşyerlerinde ses düzeyinin ölçülmesi (gürültü,
hava çıkışları) ve limit değerlere bağlılığın
izlenmesi
Sipariş no. 0563 8170
Sipariş no. 0590 7703

Sipariş no. 0560 0540
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Çok fonksiyonlu ölçüm cihazı
testo 435-4
•	Anemometre, nem probları, Lux ve türbülans probları ile
geniş prob aralığı
• Kolay kullanım
• Analiz yazılımı ile
•	Pitot tüp ölçümü veya filtre izleme için fark basınç sensörü

Problar
*Sipariş numaraları ve detaylı bilgi için

Sipariş no. 0563 4354

bkz: s.12

testo Akıllı
Problar mobil
uygulaması

testo Akıllı Problar
VAC (Havalandırma) seti

Pervane anemometre seti
testo 417

• Akış hızının, hacimsel debinin, yüzey 		
sıcaklığının, nemin ve küfün kolay tespiti
• Pratik çantası ile her an elinizin altında

•	
Hava akış hızı, hacimsel debi ve sıcaklık
ölçümü için
•	Menfez ağızlarında hassas hacimsel debi
kaydı
•	Patentli akış doğrultucu sayesinde
türbülanslı alanlarda dahi hassas ölçüm

Sipariş no. 0563 0003

Sipariş no. 0563 4172

Balometre
testo 420

Termal anemometre
testo 405

• Büyük ebatlı emişlerde ve üflemelerde akış
debisinin hassas ölçümü
• 2.9 kg ile çok hafif
•	Mobil uygulama çıkışlarda ile rahat ölçüm

•	Hava akış hızı, hacimsel debi ve hava
sıcaklığı ölçümü
•	Havalandırma kanalları ve odalarda
kullanılabilir
• 300 mm’lik teleskopik tutucu

testo 420 mobil
Sipariş no. 0563 4200
uygulaması

Sipariş no. 0560 4053
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Tesis yönetimi için ölçüm çözümleri

Elektrik tesisatlarını
test edin
Bir tesis yöneticisinin elektrik bağlantılarını, şalt dolaplarının
performansını, soğutma tesislerini, ısı pompalarını,
havalandırma ve ısıtma sistemlerini test etmek için temel
ekipmanları akım probları ve dijital multimetrelerdir. Termal
kamera ile aşırı ısınmış tesis bileşenlerini zamanında tespit
eder, koruyucu bakım ile çalışma ömürlerinin uzatılmasını
sağlarsınız.

Pens ampermetre
testo 770-3

testo Akıllı
Problar Uygulaması
testo Termografi
Uygulaması

•	
Tamamen içeri çekilebilir kıskaç kol ile sıkışık
alanlarda dahi konforlu çalışma
•	Kolay performans ölçümü
•	Düzensiz yapılı büyük elektrik tesisatlarında
dahi yüksek hassasiyette sonuçlar için
TRMS
•	Ani akım ölçümü
• testo Akıllı Problar Uygulaması ile ölçüm
alanından güvenli mesafede bir bakışta tüm
ölçüm değerleri ve

•	
Otomatik ölçüm parametresi tanıma
sayesinde güvenli çalışma
•	Düzensiz yapılı büyük elektrik tesisatlarında
dahi yüksek hassasiyette sonuçlar için
TRMS
•	Frekans dönüştürücü motorlar üzerinde
hassas ölçüm sonuçları için alçak-geçirgen
filtre

Sipariş no. 0590 7703

Sipariş no. 0590 7602

Mobil uygulamalı termal kamera
testo 871

Mobil uygulamalı termal kamera
testo 872

•	
240 x 180 piksel dedektör çözünürlüğü
(testo SuperResolution ile 480 x 360)
sayesinde çok iyi görüntü kalitesi
• 0.09 °C’den itibaren sıcaklık farklılıklarını
belirleme
• Entegre dijital kamera
•	Küf tehlikesinin tespiti için özel nem paleti
•	Objektif karşılaştırılabilir ve hatasız termal
görüntüler için testo ÖlçekYardım
•	testo 770-3 pens ampermetre ve
testo 605i termal higrometreye kablosuz
bağlantı

•	
320 x 240 piksel dedektör çözünürlüğü
(testo SuperResolution ile 640 x 480)
sayesinde mükemmel görüntü kalitesi
• 0.06 °C termal duyarlılık ile yüksek
hassasiyette ölçüm
• Entegre dijital kamera
• Küf tehlikesinin tespiti için özel nem paleti
• Objektif karşılaştırılabilir ve hatasız termal
görüntüler için testo ÖlçekYardım
• testo 770-3 pens ampermetre ve
testo 605i termal higrometreye kablosuz
bağlantı

testo Termografi
Uygulaması
Sipariş no. 0560 8712
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Dijital multimetre
testo 760-2

testoTermografi
Uygulaması
Sipariş no. 0560 8721

Etkin şekilde ayarlı soğutma
sistemleri ve ısı pompaları
Bir soğutma ve klima sistemi yatırım maliyetleri ile
karşılaştırıldığında beş ila on kat fazla elektrik maliyetine
neden olur. Bunun anlamı şudur: optimal ayarlanmış ve
düzenli izlenen soğutma sistemleri tasarruf sağlar. Mobil
uygulama kontrollü dijital soğutma analizörleri ile soğutma
sistemlerini devreye alma ve servis daha önce olmadığı
kadar kolay. Hortumlar olmadan hızlı test için testo Akıllı
Problar soğutma seti her zaman elinizin altında.

testo
Soğutma
Uygulaması

testo Akıllı
Problar mobil
uygulaması

Dijital soğutma analizörü
testo 550

Dijital soğutma analizörü
testo 557

• Soğutma sistemlerinin kolay bakımı için
•	Grafik ekran olarak sıcaklık ve basınç eğrisi
•	Tek tıklamayla bireysel müşteri raporları

• Soğutma sistemlerinin rahat montaj ve
servisi için
•	Grafik ekran olarak sıcaklık ve basınç eğrisi
•	Harici Pirani prob ile vakum ölçümü
• Tek tıklamayla bireysel müşteri raporları

Sipariş no. 0563 1550

testo
Soğutma
Uygulaması

Sipariş no. 0563 1557

testo Akıllı Problar
soğutma seti

Kaçak dedektörü
testo 316-3

•	Soğutma sistemlerinin hızlı ve kolay testi
•	Hortumsuz - soğutucu akışkan kaybı
olmaksızın
• Sıcaklık ve basıncın grafik eğrisi şeklinde
gösterimi
• Tek tıklamayla bireysel müşteri raporları

•	
HFC, HCFC, CFC, H2 için
•	Yüksek hassasiyet (< 4 g/a)
• F-gazı yönetmeliği gereksinimlerini karşılar

Sipariş no. 0563 0002

Sipariş no. 0563 3163
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Tesis yönetimi için ölçüm çözümleri

Etkin şekilde ayarlanmış
ısıtma sistemleri
En büyük tasarruf potansiyeli genellikle ısıtma sisteminde gizlidir. Testo’nun baca gazı analizörleri ve fark basınç ölçüm
cihazları, enerji ve sıcaklık kaybı olmadan tüm odalarda termal konfor sağlamanıza yardımcı olur. Baca gazı kaybını izleyerek,
tesisin verimliliğini değerlendirir ve kontrol edersiniz. Hidrolik dengeleme, ısıtma sisteminin hatasız çalışmasını sağlar ve
yanlış kullanımdan kaynaklanan enerji kaybını en aza indirir.

Gaz kaçak dedektörü
testo 316-1

Sıcaklık ölçüm cihazı seti
testo 922

•	Doğalgaz borularında hızlı kaçak tespiti
•	Limit değerler aşıldığında sesli ve 2 kademeli
görsel alarm
•	Ulaşılması zor alanlar için esnek prob

•	
Opsiyonel kablosuz prob bağlantısı ile 2
kanallı ölçüm cihazı
•	Fark sıcaklığının görüntülenmesi
•	Maks./min değerlerinin sürekli
görüntülenmesi

Sipariş no. 0632 0316
Sipariş no. 0563 9221

Fark basınç ölçüm cihazı
testo 510i

testo Akıllı Problar ısıtma seti
•	Gaz akış basıncı ve statik basıncın ölçümü
• Yerden ısıtma sistemleri ve radyatörlerde 		
temassız sıcaklık ölçümü
•	Basınç düşüm testi için ölçüm menüsü, alarmlı
•	İnfrared sıcaklık ölçüm değerleri ve
ölçüm noktası işaretleme ile hızlı görüntü
dokümantasyonu

•	Gaz kazanlarında fark basınç ölçümleri
(0 ... 150 hPA) için
•	Basınç düşüm testi için ölçüm menüsü,
alarmlı
•	Kolay bağlantı için manyetik tutturucu

Sipariş no. 0560 1510
testo Akıllı
Problar mobil
uygulaması

testo Akıllı
Problar mobil
uygulaması

Sipariş no. 0563 0004

Fark basınç ölçüm cihazı
testo 510 set

Infrared termometre
testo 810

•	
Gaz yakıtlı sıcak su ısıtıcıları ve klima/
havalandırma sistemleri filtrelerinde fark
basınç ölçümü için (0 ... 100 hPa)
•	Opsiyonel Pitot tüp ile borularda akış ölçümü

•	
Temassız, eş zamanlı yüzey ve hava sıcaklığı
ölçümü
•	Sıcaklık farklılıklarını otomatik gösterme
•  Ayarlanabilir emisivite
Sipariş no. 0560 0810

Sipariş no. 0563 0510
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Yıldönümüne özel setler
• O2 ve CO sensörlerinde bakım sözleşmesi olmaksızın 5 yıl garanti
• Kullanıcı tarafından değiştirilebilen, 6 yıla kadar uzun ömürlü sensörler
• Entegre sensör izleme

testo 330i LX CO H2-düzeltmeli
Set içeriği:
∙ O2 ve CO sensörlü, Bluetooth’lu testo 330i LX baca gazı analizörü®
∙ Uluslararası adaptör
∙ testoFix prob yuvası
∙ Modüler baca gazı probu, 180 mm, Ø 8 mm
∙ Yedek filtre (10 off)
∙ testo 330i cihaz çantası
Sipariş no. 0563 6035 71
testo 330i
mobil uygulama

testo 330-1 LX yazıcılı
Set içeriği:
∙ TÜV-testli O2 ve CO sensörlü ve Bluetooth’lu testo 330-1 LX baca gazı
analizörü®
∙ Uluslararası adaptör
∙ Temel baca gazı probu, uzunluk 180 mm, Ø 6 mm
∙ Yedek partikül filtreleri (10 adet)
∙ Yedek termal kağıt ile testo hızlı yazıcı IRDA
∙ Cihaz, problar ve aksesuarlar için taşıma çantası
Sipariş no. 0563 6033 71

testo baca gazı
mobil uygulama
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testo 480 ve testo 435
için prob önerileri
testo 480 için problar

Sipariş no.

Sipariş no.

Akış
Pervane prob Ø 100 mm Havalandırma çıkışlarında ölçüm
yapmak için*

0635 9343

Pervane prob Ø 16 mm - teleskop
ile birlikte (maks. ölçeklendirme
960 mm) ve entegre ölçüm
butonu*

0635 9542

Termal akış probu (hot wire)
Ø 10 mm, 90° bükülebilir (200
mm), teleskop ile birlikte (maks.
ölçeklendirme 1100 mm) ve
entegre ölçüm butonu*

0635 1543

Termal hız probu (Ø 12 mm) - akış
hızı, sıcaklık ve nem için

0635 1535

Pervane ölçüm probu (Ø 60 mm) hava çıkışlarındaki akış ölçümleri
için

0635 9335

Pervane ölçüm probu
(Ø 100 mm) - hava çıkışları için

0635 9435

Pervane ölçüm probu (Ø 16 mm) kanallarda akış ölçümleri için

0635 9535

Türbülans ölçümü için konfor
seviyesi probu

0628 0109

CO2, sıcaklık, nem, mutlak basınç
için iç hava kalitesi probu

0632 1535

Lux prob, ışık şiddeti ölçümü için

0635 0545

Radyan sıcaklık probu Ø 150mm,
TC K tipi, radyant ısı ölçümü için

0602 0743

Nem/sıcaklık probu

0636 9735

U-değerinin tespit edilmesi için
sıcaklık probu

0614 1635

Konfor

Konfor
Türbülans seviyesi probu EN 13779 ile uyumlu*

0628 0143

İç hava kalitesi probu, CO2, nem,
sıcaklık ve mutlak basınç ölçümü,
masaüstü tripod dahil

0632 1543

Işık şiddeti probu - ışık
yoğunluğunu ölçmek için

0635 0543

Radyan sıcaklık probu Ø 150mm,
TC K Tipi

0602 0743

Nem

Nem

U-değeri
Nem/sıcaklık probu (Ø 12 mm)*

0636 9743

Sıcaklık

Sıcaklık
Hızlı yüzey sıcaklık probu (TC K
tipi)

0602 0393

Hızlı yüzey sıcaklık probu (TC K
tipi)

0602 0393

Sağlam hava sıcaklığı probu, TC K
tipi, sabit kablo 1.2 m

0602 1793

Sağlam hava sıcaklığı probu, TC K
tipi, sabit kablo 1.2 m

0602 1793

*Cihaz giriş kablosu zorunludur (0430 0100)
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Akış

testo 435 için problar

