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Isıl nem ölçerler, yıllar boyunca müzelerdeki iç ortam iklimini 

belgelemenin önemli bir aracı olarak kullanıldılar. Basit bir 

tekniğe sahip ve kullanımı kolay olan bu cihazlar, görece 

kısa bir bilgilendirme sonrası müze çalışanları tarafından 

kolayca çalıştırılabilir. Düzenli yapılan denetimlerde, cihazın 

gövde kısmına tek bir bakışla, ortamdaki iklim koşullarının 

uygun olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Ancak, bu avantaj 

aslında son derece zararlı da olabilir.

Çünkü ısıl nem ölçerler oldukça büyüktür ve göze çarparlar; 

dolayısıyla bazı müzelerde sergi unsuru olarak bile 

görülebilirler. Ayrıca çok bakım isterler. Kayıt yapan gövdede 

kullanılan kağıdın ortama bağlı olarak düzenli aralıklarla, 

örneğin her gün, haftada bir veya en geç ayda bir 

değiştirilmesi gerekir. Ayrıca saat mekanizmasındaki 
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Biraz geçmişe gidelim: Isıl nem ölçerler

Şekil 1: Isıl nem ölçer

bataryaların ve kalemlerin de düzenli olarak değiştirilmesi 

gerekir. Uzun süreli dokümantasyon yapabilmek için, ısıl 

nem ölçerlerin kağıtları yaprak yaprak arşivlenmelidir.

Bu gibi düzenli bakım gereklilikleri ve cihaz boyutu 

sebebiyle, ısıl nem ölçerler her yerde kullanılamazlar. 

Örneğin sergilerdeki vitrin camlarında kullanılamazlar. 

Titreşim ve pozisyon değişikliğine olan hassasiyetleri 

sebebiyle taşıma takibi için de kesinlikle uygun değildir. 

Bunun yanı sıra, maliyet sorunu da burada devreye girer. 

Termohigragrafların kullanım ömrü uzun olduğu için, yüksek 

fiyata aldığınız cihazı yıllarca kullanabilirsiniz, ancak yıllık 

bakım yapmak gerektiği için ölçüm noktası masrafları 

oldukça yüksek tutar.
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Müzelerdeki veri kayıt cihazların gereklilikleri

Isıl nem ölçerlerin son derece aşikar olan dezavantajları 

sebebiyle, veri kayıt cihazları, 1990’lı yıllardan beri 

müzelerde iklim takibi yapmak amacıyla artan oranlarda 

kullanılmaktadır. Aradan geçen onca yıldan sonra, sadece 

müzelere özel mükemmel bir datalogger seçkisi olacağını 

tahmin ediyor olabilirsiniz. Maalesef öyle değil. Bunun 

öncelikli sebebi şu: bu cihazlar genel olarak bambaşka 

uygulamalar gözetilerek tasarlanır ve müzelerde çoğunlukla 

“yanlış kullanılır”. İkinci olarak dünyada standart bir müze 

uygulaması bulunmuyor. Bir müzede bir veri kayıt cihazına 

duyulan ihtiyaç son derece farklılık gösterebilir.

Sergi alanlarında 

Burada cihazların önünde herhangi bir engel olmamalı, 

cihazlar bir yere sabitlenmeli ve ekran vasıtasıyla iç ortam 

iklimi kesintisiz olarak takip edilebilmelidir. Kesintisiz takip 

ifadesi tamamen ısıl nem ölçerler düşünülerek sarf edilmiştir. 

Sergi alanlarındaki son derece katı tasarım gerekliliklerini 

karşılayabilmek için, cihazların “görünmez” olması gerekir. 

Burada çoğu zaman “yanlış kullanılan” cihaza çeşitli 

kısıtlamalar getirilir. Veri kayıt cihazlarının çoğu, teknik 

tasarımları dolayısıyla bir müze ortamı için kesinlikle uygun 

değildir.

Vitrinlerde 

Şekil 2. Pratik: Vitrinin üzerinde önünde engel olmayan harici bir prob mevcut, veri 
kayıt cihazı vitrinin altına gizlenmiş durumda

Şekil 3. Depolama alanında bir veri kayıt cihazı

Bu cihazlar vitrinlerde kullanıldığında, önemli olan önünde 

herhangi bir engelin olmamasıdır. Üstelik, vitrinler, batarya 

değiştirmek ya da hafıza kartını okumak amacıyla bakım 

çalışmalarını yapmak için açılıp kapatılamazlar. Ancak 

burada küçük, harici problar kullanılabilir; bu sayede veri 

kayıt cihazları vitrinin tabanında “saklı” iken problar vitrinden 

çıkabilir. Ya da, bataryalarının dolu olduğunu varsayarsak, 

radyo vasıtasıyla okunabilirler.

Depolama alanlarında 

Konu sergilerdeki depoların takibi olduğunda, veri kayıt 

cihazlarının herhangi bir tasarım ihtiyacını karşılaması 

genelde gerekmez. Çoğu zaman müzeye uzak olan 

depolama tesislerinde ortam koşullarının düzenli olarak takip 

edilmesi için görevli kimse çalıştırmayan müzeler mevcuttur. 

Cihaz hafızalarının düzenli olarak okunması için mesai 

gerekir. Bu durumda depolama tesisine gereksiz yere gidip 

gelmemek için uzaktan erişim opsiyonunu kullanmak 

mantıklı olacaktır.

Burada ideal olan, tüm bu ihtiyaçların tek bir sistem 

tarafından karşılanmasıdır. Böylece cihazlar uygulamalar 

arasında kullanılabilir, sistemin karmaşıklığı minimuma 

indirgenir ve çalışan eğitimlerine harcanan tutar en aza 

inebilir.
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Veri kayıt cihazları farklı ölçüm yapar:  
analog sinyaller yerine dijital ölçüm

Sahip olduğu tüm teknoloji ve fonksiyonlarını açıkça belli 

eden ısıl nem ölçere kıyasla, veri kayıt cihazları tam bir kara 

kutudur. Aynı, uçaklarda bulunan ve kazanın sebebini ortaya 

çıkaran cihazlara benzer.

Veri kayıt cihazları hem sensörleri olan (sıcaklık, bağıl nem, 

ışık, vs. için) hem de yapılan okumalara saat mührü ekleyen 

ve bu okumaları hafızada saklayan mikro işlemcilere sahip 

elektronik cihazlardır. Veriler, çeşitli arayüzler vasıtasıyla 

cihazın hafızasından kullanıcının bilgisayarına aktarılabilir. 

Veri kayıt cihazı elektronik bir cihaz olduğu için, bir güç 

kaynağına ihtiyacı vardır. Bu kaynak, bataryalarla, yeniden 

şarj edilebilir bataryalarla veya şebeke bağlantısıyla 

sağlanabilir.

Aynı uçakların kara kutuları gibi yalnızca “kurtarılma anında” 

ve bir bilgisayara bağlandığında gizemlerini ortaya çıkaran 

veri kayıt cihazları mevcuttur. Bazı cihazlar mevcut okuma-

ları ekranda gösterir veya önceden ayarlanmış bir limit değer 

aşıldığında yanan bir LED lambasıyla sizi bilgilendirir. Ancak, 

yalnızca hafıza okunduktan sonra ihlalin ne derece önemli 

olduğu anlaşılabilir.

Şekil 4. Bir ısıl nem ölçerin kontrol eğrisi (mavi) ve bir veri kayıt cihazının iklime bağlı dalgalanmaların yoğunluğunu göstermeyen, aralıklı ölçüm noktaları 
Kaynak: http://www.conservationphysics.org/datalog/datlog8.php

Mevcut değeri nereden bulabilirim? 

Bir ısıl nem ölçerin kaydedicisi sürekli olarak gövde üzerinde 

çizgi çizer. Halihazırda durduğu yer mevcut değeri gösterir. 

Dijital dünya ise bu sürekliliğe son derece yabancıdır. 

Okumalar yalnızca aralıklı zamanlarda yapılabilir. 

Dataloggerlarda bu zaman aralıklarına ölçüm aralığı adı 

verilir. Bu aralık bir yazılım vasıtasıyla ayarlanabilir. Ölçüm 

lokasyonundaki ortam koşulları hakkında yeterli bilgi sahibi 

değilseniz, ölçüm aralığını seçmek bir risk oluşturacaktır. 

Örneğin, havalandırma sisteminin sabit koşullar sağladığı 

varsayılarak ve depolama alanı için yer ayırmak amacıyla, 

saat başı ölçüm aralığı konur. Bir ısıl nem ölçer, bu ölçüm 

lokasyonunda sıcaklık ve nem için her durumda zigzag 

şeklinde bir eğri kaydedecektir.

Ancak, veri kayıt cihazının ölçüm döngüsü çok yanlış 

seçilirse, havalandırma sisteminin kontrol eğrisi, ölçüm 

şebekesi boyunca kayar ve iklimdeki sadece son derece 

düşük ve yavaş olan dalgalanmalar gösterilebilir.

Bu nedenle, bilgi kaybı olmaması için uygun ölçüm aralığının 

seçilmesi son derece önemlidir. Herhangi bir şüpheniz 

varsa, önce daha kısa bir ölçüm aralığıyla daha sık ölçüm 

yapmak, sonra eldeki yeterli orandaki veriyi inceledikten 

sonra ölçüm aralığını ayarlamak mantıklı olacaktır.
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Veri kayıt cihazları farklı ölçüm yapar: Doğruluk

Bir ısıl nem ölçerle, bimetalin mekanik deformasyonu, 

sıcaklık ölçümü için direkt olarak yazıcı kola aktarılır. Sıcaklık 

değerlerine “dönüştürme” işlemi, kağıt şerit ölçeğiyle yapılır. 

Bu işlem bağıl nem için de benzerdir. Burada, arpteki doğal 

veya sentetik tüylerin uzunluğundaki değişiklik, bağıl nem 

için yazıcı kola aktarılır.

Bir veri kayıt cihazında ise, ilgili sensörlerin gerçek okumayı 

elektrik sinyaline dönüştürmesi gerekir. Sıcaklık için, örneğin 

direnci ölçmek için, bu işlem kolayca ve doğru şekilde 

yapılabilir. Ancak bağıl nem değişkendir; dolayısıyla ölçmesi 

görece zordur. Buradaki bilginin elektrik sinyaline 

dönüştürülmesi için genellikle kapasitörün kapasitesi ölçülür. 

Dielektrik maddesinde bir polimer bulunur; bu polimerin su 

içeriği ortamdaki neme bağlıdır.

Buradaki asıl mesele, bu polimeri doğrudan suyla ıslanmaya 

karşı (yoğuşmaya maruz bırakılabilir) ve çeşitli kimyasal 

maddelere karşı dirençli hale getirmektir. Her türlü çözücü 

madde, bu polimere zarar verebilir ve bu da ölçümde hata 

oluşmasına yol açar. Polimer maddesinin yaşlanması ise 

önlemesi zor olan bir diğer hata sebebidir. Yıllar içinde 

sensör tıkanması denen durum yaşanır. Bağıl nem 

ölçümünde sıkıntılı olan bir diğer konu ise histerez (gecikme) 

adı verilen etkidir. Diğer bir deyişle, yapılan hatalı ölçümler, 

sensörün  “doğru” okumaya hangi taraftan ilerlediğine 

bağlıdır. İdeal durumlarda, polimer içindeki nem oranı, ortam 

havasındaki bağıl nem ile mutlak bir denge içerisindedir. 

Ancak gerçekte, daha nemli bir ortamdan geldiyse, az 

miktarda nem kalıntısını içinde barındırır; daha kuru bir 

ortamdan geldiyse de daha kuru olur. Bu etkinin bağıl 

nemde meydana gelen yavaş değişikliklerde ciddi bir rolü 

bulunmaz; ancak etki ederse de hızlı varyasyonlar meydana 

gelir. Burada hiç de şaşırtıcı olmayan şey, nem sensörlerinin 

kaliteleri arasında önemli farklılıkların olmasıdır. Kaliteli 

sensörleri olan cihazlar kendilerini belli ederler. Örneğin, 

konumuz ölçüm hataları olduğunda, üretici, hataya sebep 

olan tek bir yüzdelik dilimden bahsetmez, daha çok, bağıl 

neme bağlı olarak gelişen hatanın ne kadar büyük olduğunu 

ayrıntılarıyla gösteren birçok değer sunar. Bununla birlikte 

beklenen sapma ve histerezi de belirtir. Düşük maliyetli bir 

ürün bulduğumuzda, bu değerlerin toplamı, ilk başta bize, 

yaşanılan tek bir hata değerinden daha çokmuş gibi 

görünebilir. Ancak bu değerin tek başına buz dağının 

görünün yüzü olduğunu unutmamalıyız.
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Kalibrasyon. Veya: Veri kayıt cihazlarının yaptığı 

ölçümler ne kadar doğru?

Eserlerini müzeye ödünç veren kişiler, veri kayıt cihazlarının 

doğruluğu hakkında mutlak bilgi sahibi olmak isterler. 

Üreticinin broşürde verdiği teknik bilgiler bu kişilere yeterli 

gelmez. Sorularına cevap bulmanın en basit ve en güvenli 

yolu veri kayıt cihazını kalibre etmektir. Piyasada adı bilinen 

tüm üreticiler size bu hizmeti sunar. Gerekli sertifikasyonu 

vermeye yetkili bir laboratuvarda ilgili cihaz için hazırlanmış 

uygun bir kalibrasyon sertifikası cihaz güvenliğinin ön 

koşuludur. 

Tüm veri kayıt cihazlarını düzenli olarak üreticiye göndermek 

yerine, müzelerin yüksek kaliteye sahip, kalibre edilmiş bir 

avuç içi higrometre almaları son derece mantıklı olacaktır. 

Böylece veri kayıt cihazlarını düzenli aralıklarla kontrol 

edebilir hale gelirsiniz. Veri kayıt cihazlarınızı yalnızca 

belirgin olmayan veya fazla belirgin olan sapmalarda 

kalibrasyon amacıyla üretici firmaya göndermeniz yeterli 

olacaktır. 

Bazı veri kayıt cihazları dijital problar sunar. Bu sayede, 

kayıt cihazını demonte edip göndermenize gerek kalmadan, 

yalnızca sensörü değiştirmeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde 

hem bekleme süreniz ortadan kalkacak, böylece veri 

boşlukları oluşmayacak hem de laboratuvarda yapılan bir 

kalibrasyona kıyasla, sensör değişimi çok daha az maliyetli 

olacaktır.

Şekil 5. Kalibrasyon laboratuvarında bir metoroloji uzmanı
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Veri kayıt cihazları daha fazlasını da yapabilirler:  
Diğer ölçüm parametreleri
Kural gereği veri kayıt cihazları, elektrik sinyali ile 

gösterilebilecek olası her türlü ölçüm parametresini içlerinde 

barındırırlar. Sensör verilerine bakarak diğer değişkenleri 

hesaplamak mümkündür.

Işık yoğunluğu 

Ortam koşullarına ek olarak, müzelerdeki aydınlatma 

koşulları da son derece önemlidir. Lüks sensörlü bir veri 

kayıt cihazı size bu konuda ayrıntılı bilgiler sunabilir. Bu 

sensörün faydaları özellikle aşırı derecede değişken olan 

gün ışığında belli olur. Çünkü gün ışığı, bulutlar nedeniyle 

gün boyu dalgalanmalar gösterir; üstelik mevsime göre ve 

güneşin konumuna göre de ciddi şekilde değişir. Üstelik, bu 

tür veri kayıt cihazları, lüks değerleri gerekli zaman dilimine 

ekler ve bir gün, bir hafta veya tüm sergi boyunca 

yansıyacak olan toplam ışık miktarını belirleyebilir. veri kayıt 

cihazında UV sensörü varsa, hem gözle görünür ışık takip 

edilir hem de önemli oranda yüksek enerjili ultraviyole 

radyasyon takip edilir.

Karbondioksit

Artan CO₂ konsantrasyonunun, ziyaretçilerin sağlıkları 

üzerinde doğrudan bir etkisi bulunur. Özelikle kısıtlı 

havalandırma imkanına sahip kalabalık sergi alanlarında CO₂ 

seviyesini ölçmek fayda sağlayacaktır. Daha fazla bilgi için 

belgemize bakabilirsiniz: CO₂ izleme ve iç hava kalitesi.

Şekil 6. Whitepaper: “CO₂ izleme ve iç hava kalitesi” – İndirmek isterseniz tıklayın: 
https://media.testo.com/media/7d/c6/4f1f00917377/Whitepaper-testo-160-IAQ-
short-TR.pdf
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Veri kayıt cihazları daha fazlasını yapabilir: Alarmlar

Veri kayıt cihazlarını konfigüre ederken farklı sensörlerin limit 

değerlerini belirtmek standart bir uygulamadır; böylece 

hangi seviyenin atında veya üstünde alarm çaldığı görülür. 

Peki Veri kayıt cihazları bunu nasıl öne çıkarıyorlar? Veri 

kayıt cihazlarının çoğunda limit değerlerin aşılması yalnızca 

ekranda veya yanıp sönen LEDlerle gösterilir. Yani, 

gözünüzün önünde bir Veri kayıt cihazı varsa, yalnızca bir 

konuda alarm verildiğini anlamış olursunuz.

Az sayıda bazı veri kayıt cihazı sirenleri, alarm lambalarını 

veya telefon alarm sistemlerini kontrol eden ilave alarm 

özelikleriyle birlikte gelir. Bu sistemler alarmın bir ileri 

seviyeye taşınmasını ve mevcut bilgi çapının genişlemesini 

sağlar. Sorunları çözmek için gerekli önlemleri almak, bu 

sistemlerde daha kolaydır. Baz istasyonu (kablosuz veri 

kayıt cihazları) ve internet (Kablosuz veri kayıt cihazı) 

sayesinde, cihaz, alarm durumlarında daha kolay ve daha 

gerçek zamanlı tepkiler verir.

E-posta ve SMS yoluyla yapılan son derece karmaşık alarm 

düzenekleri ve kompleks alarm ayarlamaları ile her alarm 

durumunda konudan sorumlu çalışanların uyarılması 

sağlanır.
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Verileri nasıl alırım?

Kayıt cihazının verilerine erişmek için, cihazın çoğunlukla bir 

arayüz vasıtasıyla bir bilgisayara bağlanması gerekir. 

Kullanıcı dilerse veri kayıt cihazını bilgisayarının yanına 

getirebilir veya notebook kullanarak bir lkayıt cihazından 

diğerine geçiş yapabilir. Bazen özel okuma istasyonları 

kurmanız gerekebilir; kayıt cihazlarını bu istasyonlara 

takabilirsiniz. Diğer veri kayıt cihazları ise doğrudan bir USB 

kablosu vasıtasıyla bir bilgisayara bağlanabilir. Birden çok 

kayıt cihazından veri toplamayı kolaylaştıran veri kolektörleri 

mevcuttur; bu kolektörler toplanan veriyi toplu halde 

bilgisayara kopyalar. Bahsi geçen bu kolektör basit bir SD 

hafıza kartı da olabilir. Hatta akıllı telefon da bu amaçla 

kullanılabilir. Veriler, Bluetooth bağlantısı üzerinden kayıt 

cihazından alınır. Telefonunuza indirdiğiniz uygun bir 

uygulama ile verileri anında görebilirsiniz.

Kullanımı kolay olanlar radyo sistemleridir; bu sistemlerde 

kayıt cihazının herhangi bir bilgisayara direkt olarak 

bağlanması gerekmez. Veriler, radyo üzerinden bir baz 

istasyonuna düzenli aralıklarla aktarılır; baz istasyonu da 

verileri kullanıcı bilgisayarlarına iletir. Burada farklı kablosuz 

standartlar ve frekanslar kullanılır; bazıları kablosuz ağ 

menzil aralığı açısından ciddi anlamda farklılık gösterir. Bu 

radyo sistemlerinin ortak özelliği, kurulumlarının görece zor 

olmasıdır; bu nedenle uzmanlar tarafından kurulmaları 

gerekir. Radyo sistemlerinin sağladığı büyük avantaj, veri 

kayıt cihazlarının zorlu ve zaman alacak şekilde ayrı ayrı 

okunması otomatik hale getirilir ve tüm veriler merkezde 

toplanır. Okunmaları için mutlaka bir bilgisayara ayrı ayrı 

bağlanması gereken veri kayıt cihazlarına kıyasla, bu sistem 

ciddi bir mesai tasarrufu sağlar. Ayrıca okumalarda herhangi 

bir sorun olduğunda, bu teknoloji, otomatik alarmları gerçek 

zamanda devreye sokar.

Günümüzde özel bir tür olan kablosuz veri kayıt cihazı, tüm 

bilgisayarların, tabletlerin veya akıllı telefonların bağlanmak 

için kullandıkları, tüm dünyaya yayılan kablosuz yerel ağ 

bağlantısı (WiFi veya WLAN) standartlarını kullanır. Üstelik 

bu veri kayıt cihazları işi bir adım ileriye taşıyarak kendi 

internet bağlantılarını tüm verileri merkezi olarak bir internet 

sunucusuna, bilinen adıyla Buluta kaydetmek için kullanır. 

Böylece uzak lokasyonlardan gelen veriler bile oldukça 

kolay bir şekilde bir arada yönetilebilir. Kablosuz veri kayıt 

cihazlarının yukarıda bahsedilen avantajlarına ek olarak, bu 

cihazlar müşterilerine bir hizmet daha sunar: veriler bulut 

üzerinde saklandığından, dünyanın neresinde olursanız olun, 

bulut hesabına erişmek için gerekli yetkiye sahipseniz, bu 

verileri istediğiniz zaman istediğiniz yerde inceleyebilir ve 

analiz edebilirsiniz.
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Hangi işletim sistemi ve yazılıma ihtiyacım var?

Microsoft Windows, birçok veri kayıt cihazı yazılımının 

standart işletim sistemidir. Apple IOS kullanıcıları 

istediklerini yalnızca tek bir Amerikalı üreticiden elde 

edebilirler. Veri formatları veya veri değerlendirmeye dair 

herhangi bir standart bulunmaz. Üreticilerin her biri, veri 

kayıt cihazları için çeşitli bilgisayar programları sunar. 

Maalesef bazı üreticiler farklı kayıt cihazı modelleri için farklı 

yazılımlar sunar. 

Farklı türde veri kayıt cihazlarının her biri için çok sayıda 

programı bilgisayarınıza yüklemektense, ki her bir programı 

çalıştırabilmek için öğrenmeniz gerekecektir, kayıt 

cihazlarınızı tek bir üreticiden almanız daha mantıklı 

olacaktır.  Ancak, farklı üreticilerden satın alım yapmanız 

gerekiyorsa, en azından kullanılan tüm programlar verileri bir 

CSV dosyasında toplamalıdır. Böylece sonradan Excel gibi 

bir program kullanarak tüm verileri aynı anda görebilirsiniz. 

Verileri, Bulutta saklanan Kablosuz veri kayıt cihazları bu 

açıdan son derece kullanışlılardır. Kendi bilgisayarınızda 

ilave bir yazılıma ihtiyacınız olmaz. Herhangi bir internet 

tarayıcısını açarak veya dışarıdaysanız akıllı telefonunuzdan 

bakarak, verilere erişebilir ve değerlendirebilirsiniz. Bu 

sistem sizi herhangi bir bilgisayarın işletim sistemine bağlı 

hale getirmez.

Burada önemli bir özellik ise, eserini müzeye ödünç veren 

kişinin kendi eseri hakkındaki iklim verilerine erişebiliyor 

olmasıdır. Bu şekilde kişi, istediği zaman kıymetli ürününün 

mevcut durumu hakkında bilgi toplayabilir; üstelik bu bilgi 

yalnızca sergi sona erdikten sonra hazırlanan, dolayısıyla 

herhangi bir önlem almanızın artık geç olduğu anlamına 

gelen bir rapor ile sınırlı değildir.
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Ne kadar hafızaya ihtiyacım var?

Veri hafızasının boyutu, üretici firmaya bağlı olarak, farklı 

şekillerde gösterilebilir. Bazen saklanabilen tüm okumaların 

toplam sayısını ifade eder, bazen hafıza önceden, var olan 

ölçüm kanallarına (örn.; sıcaklık ve nem) dağıtılır ve kanal 

sayısı belirtilir. Farklı kayıt cihazlarını yapıcı bir şekilde 

karşılaştırmak amacıyla ilgili veri sayfaları bu durum göz 

önüne alınarak dikkatlice okunmalıdır. Nihai olarak kesin 

olan iki faktör mevcuttur:

1. Olası dalgalanmaları saptamak için gerekli olan 

ölçüm aralığı nedir? Bu aralık ne kadar kısa olursa gün 

içinde saklanması gereken veri o kadar çok olur.

2. Veri kayıt cihazı hangi aralıkta okunmalıdır? Bir 

milyondan fazla ölçüm kaydı yapmak gerçekten etkileyicidir; 

ancak bu yıllar alır. Okuma ve değerlendirme yapmak için bu 

kadar beklemek istiyorsanız, aklınıza şu soru gelebilir: o 

zaman neden ölçüm yapmaya ihtiyaç duyuyorum? İşin 

boyutunun daha iyi anlaşılması için şöyle bir açıklama 

yapabiliriz: 15 dakikalık mükemmel şekilde ortak bir ölçüm 

aralığı olduğunu varsayalım. Bu durumda aynı anda hem 

sıcaklık hem nem ölçümleri yaparak gün içinde toplam 192 

okuma yaparız; bu da ayda yaklaşık 6.000 okumaya denk 

gelir. 

Radyo sistemleri ile hafıza hakkında endişelenmenize gerek 

kalmaz. Gerçek veri kaydı ister kendi bilgisayarınızda ister 

bulut ortamında yapılabilir. Tek bir veri kayıt cihazının 

hafızası sadece kısa bir süre için, radyo bağlantısındaki 

geçici bir kesintinin herhangi bir veri kaybına sebep 

olmadığından emin olmak için gereklidir.
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Veri kayıt cihazlarının batarya ömrü ne kadardır? 

Doğal olarak ömrü mümkün olduğunca uzun bir veri kayıt 

cihazı satın almak istersiniz. Bataryaları değiştirmek için 

vitrinleri düzenli şekilde açıp kapatamazsınız. Bu durumda 

tercihinizi yıllarca sürecek bir ömürden yana kullanabilirsiniz. 

Tabii burada, veri kayıt cihazına direkt olarak erişiminizin 

olmadığını varsayıyoruz. Ancak bu noktada bile uygun bir 

telafi yöntemi mevcuttur. Kısa bir ölçüm aralığı, ekran, LED’li 

alarmlar, özel bir sensör, hatta radyo iletimi bile veri kayıt 

cihazının tüketim gücünü artırır ve dolayısıyla batarya 

ömrünü azaltır. Elbette üretici bu durumu daha büyük 

bataryalar kullanarak azaltabilir, ancak bu daha büyük yer 

ihtiyacını beraberinde getirir. Bazı uygulamalar için bu 

cihazlar çok büyük kalabilir. 

Üreticiler genelde bir yıllık ömür biçerler, ancak ortam 

koşulları, öçüm aralığı, radyo iletim hızı vs. gibi ayrıntılar 

dikkate alınmalıdır ve kendi ihtiyaçlarınızla karşılaştırılmalıdır. 

Veri kayıt cihazı için gerekli olan okuma aralığı ile burada bir 

bağlantı söz konusudur. Bu işlem düzenli olarak bataryanın 

değiştirilmesini kapsayabilir. Bu durumda daha geçerli olan 

soru ise bu değişimin ne kadar kolay olduğudur. Bu 

bataryalar herhangi bir ilave araca gerek duymaksızın 

değiştirilebilen standart bataryalardan mıdır yoksa yalnızca 

üreticiden satın alınabilecek özel bataryalar mıdır? Bazı veri 

kayıt cihazlarında, batarya değiştirme işlemi yalnızca üretici 

tarafından bakım esnasında yapılır.

Burada önemli olan, bataryayla çalışma haricinde, elektrik 

gücüne ya da şebeke bağlantısına bağlanarak çalışan veri 

kayıt cihazlarının olup olmadığıdır. Bu durumda bataryalara 

yalnızca elektrik kesintisi sırasında ihtiyaç duyulacaktır. 

Kayıt cihazı, verilerini kablosuz şekilde iletebiliyorsa, bu tür 

veri kayıt cihazlarını kapalı bir vitrinde yıllarca çalıştırmak 

mümkün olabilir.
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Mevcut kablosuz ağ aralığı müzeler için yeterli mi?

Ölçüm lokasyonlarının seçimi sırasında radyo sistemleri son 

derece geniş olasılıklar sunar. Veri kayıt cihazlarının okuma 

yapmak için düzenli olarak erişilebilir olmasına gerek yoktur; 

dolayısıyla vitrinlere ve erişimi zor yerlere kurulabilirler. 

Ancak bu özgürlüğün bazı sınırları bulunur. Kablosuz 

telefonlar gibi DECT sistemi tabanlı radyo sistemlerinin açık 

alanlardaki kablosuz menzil aralığı 300 metredir. Bu aralık bir 

binada ne kadar ilerilere gidebilir; bu daha çok binanın 

yapısal koşullarına bağlıdır. Eski binalarda birçok duvarın 

içinden geçmek sorun değilken, kuvvetlendirilmiş betonarme 

duvarlar önemli bir engel oluşturabilir. Konu hakkında kesin 

bilgi sahibi olmak isterseniz, tesisinizde sistem aralığı test 

edilebilir. 

400 MHz gibi düşük radyo frekanslarında, daha uzun 

kablosuz aralıklar (açık alanlarda 3000 metreye kadar) elde 

edilebilir. Bu sistemler sadece tek bir baz istasyonu olan 

büyük müzelerde takip yapılması için son derece uygun 

sistemlerdir.

Kablosuz veri kayıt cihazları merkezi bir baz istasyonuyla 

çalışmazlar; örneğin müzelerdeki ziyaretçi bigilendirme 

sistemleri gibi bir WiFi erişim noktası ağını kullanarak buluta 

erişim sağlayabilirler. Standart ağ bileşenleri ile son derece 

karmaşık ağlar maliyet-etkin şekilde oluşturulabilir ve bu 

ağlar çok büyük müzelerdeki alanları kapsayabilir.

İklim takibi için veri kayıt cihazı kullanmak isterseniz, lütfen sitemizi ziyaret 

edin: www.testo.com.tr
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