
Bir hastanenin tesis yöneticisi olarak, hastaların hızlı 

bir şekilde iyileşebileceği ortam koşullarından siz 

sorumlusunuz. Bu, teknik sistemlerin mevcudiyetinin yanı 

sıra hasta koğuşlarında, tedavi odalarında ve mağazalarda 

doğru iç mekan iklimini de içerir. Klima sistemi gibi merkezi 

fonksiyonel birimlerin arızalanması hastanelerde özel 

bir tehlike oluşturmaktadır: Hastalar için stres yaratır ve 

hastanede zaman açısından kritik prosedürleri olumsuz 

etkiler. Sıcaklık ve nem gibi iç mekan iklim parametrelerinin 
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izlenmesi, tesis yöneticisine teknik sistemlerde ve cihazlarda 

önemli tehditlerin yanı sıra akut arıza göstergeleri sağlar. 

Otomatik WiFi veri kayıt sistemi testo Saveris 2 ile Testo, 

ulaşılması zor yerlerde bile ortam verilerini otomatik 

olarak ölçme ve bunları tek bir sistemde merkezileştirme 

imkanı sunar. Bunun nasıl çalıştığını bir sonraki sayfada 

öğreneceksiniz.

Bir hastanede merkezi fonksiyonel 
birimlerde iç mekan iklim değerlerinin 
güvenli izlenmesi – testo Saveris 2 ile.

Testo
Örnek uygulama



Zorluk.

Montajlar, klima ve ısıtma sistemleri, ilaç buzdolapları ve çok 

daha fazlası: Bir hastanedeki genel teknik sürecin sorunsuz 

çalışması için tesis yöneticisi olarak ortam değerlerini 

birçok farklı ölçüm noktasında izlemeniz gerekir. Bazı ölçüm 

konumlarına erişmek zordur veya birbirinden uzaktır. Zaman 

baskısı ve arızaların işlenmesi ile karakterize edilen günlük 

bir işte, bir risk düzeyi içeren tüm sorumluluk alanlarının 

sürekli izlenmesini yönetmek neredeyse imkansızdır. Bu 

genellikle arızaların çok geç tespit edilmesine yol açar. 

Bunun üzerine, bir tesis yöneticisi olarak şimdiye kadar her 

zaman en acil ihtiyaç duyduğunuz yerde olduğundan emin 

olamadınız.

Örnek uygulama Hastanelerde ortam değerlerinin izlenmesi

Çözüm.

WiFi veri kayıt sistemi testo Saveris 2, zamandan, 

yolculuklardan ve sinirden tasarruf sağlar. Birçok ölçüm 

yerini kontrol altında tutmanıza yardımcı olur. Alarm 

fonksiyonu, ortam koşullarında istenmeyen değişikliklere 24 

saat hızlı tepki verir.

Örneğin, bir dizel jeneratörün sıcaklık ölçümü, acil 

durum elektrik beslemesi kesilmeden önce aşırı ısındığını 

gösterebilir ve hastaların yaşamlarını tehlikeye atar.

testo Saveris 2 sizi nasıl destekler?

Testo Saveris 2’nin çok önemli bir avantajı, Bulut tabanlı 

işlevidir. WiFi veri kaydedicileri, ölçüm verilerini kablosuz 

LAN ile çevrimiçi veri deposuna (Testo Bulut) otomatik 

olarak iletir. Değerler PC, akıllı telefon veya tablet ile 

her yerde ve her zaman çağrılabilir. Bu, farklı binalarda 

bile çaba göstermeden tüm sıcaklık ve nem değerlerini 

izlemeyi mümkün kılar. Ölçüm değerlerini okumak için 

rahatsız edici ve zaman alıcı yolculuklar artık gerekli 

değildir. Alarm fonksiyonu ek güvenlik sağlar: Örneğin, 

anahtarlama kabinlerinden birinde sıcaklık artarsa, sistem 

otomatik olarak e-posta veya SMS ile alarm gönderir. 

testo Saveris 2 WiFi probu, havalandırma kanalındaki sıcaklığı ve nemi ölçer.
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Önleyici bakım amacıyla, sistemlere pahalı hasar vermeden 

veya klinik prosedürlerde kritik gecikmeler meydana 

gelmeden tepki vermek mümkündür. Alarm fonksiyonu, 

personele kolayca transfer edilebilir, böylece sahada hızlı 

tepki verebilirler. Buna ek olarak, hangi alanların doğru 

şekilde iklimlendirilmediğini belirlemek için ortam verilerini 

kullanabilirsiniz. Bu, kliniğin verimliliğinin artırılmasına ve 

aynı zamanda, örneğin yetersiz havalandırma nedeniyle küf 

büyümesinin neden olduğu bina hasarından kaçınılmasına 

izin verir. Hızlı Başlangıç Kılavuzu sayesinde, WiFi 

datalogger sisteminin kurulumu hızlıdır ve herhangi bir 

zamanda daha fazla veri kaydedici ile genişletilebilir.

Basit ve esnek kullanımı sayesinde testo Saveris 2, tesis 

yöneticilerinin farklı sorumluluk alanlarında iklim izlemesini, 

sahada olmasalar bile kontrol altında tutmalarını sağlar.

Sıcaklık ve nem değerleri WiFidataloggerlar ile ölçülür, Testo Bulut’a 
kablosuz LAN ile iletilir ve daha sonra oradan da kablosuz LAN ile bir uç 
aygıta iletilir.

Bir WiFi veri kayıt cihazı, bir kan buzdolabındaki sıcaklığı izler ve kritik sapmalar meydana geldiğinde personele alarm verir.



www.testo.com.tr

Örnek uygulama Hastanelerde ortam değerlerinin izlenmesi
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Detaylı bilgi.

Tesis yönetiminde iç mekan iklimlendirme izleme konusun-

daki tüm sorularınıza daha fazla bilgi ve cevaplar:

www.testo.com.tr

testo Saveris 2 – bir bakışta tüm avantajlar:

•  Tüm hastanedeki iç mekan iklim değerlerini otomatik 

ve verimli bir şekilde izleyin.

•  Alarm fonksiyonu yardımıyla arızaları ve hasarı 

önleyin

• Sıcaklık verilerinin analizi ile enerji verimliliğini artırın.

•  Testo Bulut’taki verilere her zaman ve her yerden 

akıllı telefon ile erişin.

•  Tüm ölçümlerinizi otomatik olarak ve kağıtsız olarak 

kaydedin.

testo Saveris 2, hassas laboratuvar ortamlarında bile ortam değerlerini güvenli ve güvenilir bir şekilde ölçer ve belgeler.


