
Her insanın kendini iyi hissettiği ortam şartları farklıdır - 

müze ve arşivlerdeki çoğu obje için de aynı durum geçerli. 

Fakat bizim aksimize resim, heykel veya antik kitaplar çevre 

koşullarına uyum sağlayamaz ve her zaman uygun ortam 

koşullarına ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla iç ortam iklimi, ışık 

şiddeti ve hava kalitesini, sergilerin durumu - ve dolayısıyla 

değeri - üzerinde etkiye sahip oldukları her yerde izlemek 

önemlidir.

www.testo.com.tr

testo 160 çok amaçlı izleme sistemi, bunu verimli bir şekilde 

gerçekleştirmede, sanat eserlerinin küf, solma, aşınma veya 

deformasyonlardan korunmasında sizi destekler. Sistemin 

veri kayıt cihazları özellikle küçük boyutlardadır ve tek tek 

tasarlanabilen kapakları sayesinde ortama kolayca uyum 

sağlarlar. Ölçüm değerleri kablosuz LAN ile iletilir, çevrimiçi 

olarak saklanır ve herhangi bir uç cihazdan çağrılabilir. 

Çok yönlü alarm uyarı fonksiyonları, limit değer ihlallerinde 

zamanında müdahale edebilmeyi sağlar.

Testo
Örnek Uygulama

testo 160 izleme sistemi ile müze ve 
arşivlerdeki ortam koşullarının kapsamlı 
izlenmesi



Sorun

Sanat eserleri, sergilendiği veya saklandığı odalardaki 

ortam koşullarındaki dalgalanmalara son derece duyarlıdır. 

Yükselen veya düşen nemle birlikte sıcaklık koşullarının da 

değişmesi, bu değerli sergiler üzerinde kalıcı değişikliklere 

veya uzun süreli hasarlara yol açabilir. Çok kuru olan 

ısıtılmış oda havası gibi yaz ortasının nemli, boğuk iklimi de 

değerli eşyalara çok fazla baskı oluşturur. Bununla birlikte, 

ışık yoğunluğu ve UV radyasyonu da sanat eserlerinin ve 

dokümanların fiziksel bütünlüğünü olumsuz yönde etkiler. 

Sanat eserlerinin talepleri

Tüm sanat eserleri için mükemmel tek bir iklim mevcut 

değildir, çünkü bu konuda önemli olan faktör, ilgili nesnenin 

spesifik materyal kompozisyonudur. Örneğin, seramik, mer-

mer heykeller veya bronz madalyonların saklama koşulları 

birbirinden önemli derecede farklıdır, bu da ilgili ortam 

koşullarının ayrı ayrı özelleştirilmesi gerektiği anlamına gelir. 

Deri, parşömen, kağıt veya ahşap gibi organik materyall-

erde ise özellikle kritik bir önem taşır. Bunlar higroskopik-

tir - diğer bir deyişle, hava nemi ile yakından etkileşime 

girer. Hava çok kuru olduğunda taşıdıkları nem çekilir, yani 

ağırlıklarını kaybeder ve küçülürler. Ortam havası nemli 

olduğunda ise tam tersi olur. İklim koşullarının sürekli 

değişmesi durumunda, bir tuvalin yırtılması veya bir barok 

heykeldeki boyanın sıyrılması sadece bir an meselesidir. 

İnorganik malzemelerden yapılan nesneler bile, örn. metal 

veya seramik, uygun olmayan veya sürekli değişen ortam 

nemi nedeniyle zarar görebilir.

Bu iklim kaynaklı hasarlar genellikle fark edilmez, çünkü 

malzemedeki ilk çatlak ve yarıklar o kadar ince olur ki çıplak 

gözle algılanamazlar. Hasar belli olduğunda ve bozulma 

ortaya çıktığında masraflı bir restorasyon çalışması gerekir.

Ziyaretçiler de rahat etmek istiyorlar

Sanat eserlerinin iklimsel gereklilikleri, sorumlu kişiler için 

tek zorluk değildir: Arşivlerdeki iklim kontrolü, ziyaretçi 

akışından çok uzakta, sanat eserlerinin ihtiyaçlarına göre 

uyarlanabilirken, sergi salonlarındaki ziyaretçilerin ve dene-

tim elemanlarının da dikkate alınması gerekir. Burada, 

insanlar için hoş bir iklim yaratmak esastır.

Sanatseverlerin sergilerde rahat hissetmeleri için ortamdaki 

iklim koşullarının izlenmesinin mümkün olduğunca göze 

çarpmayacak şekilde yapılmasına dikkat edilmelidir. Ne veri 

kayıt cihazları ne de sensörler veya kablolar sergiler üzerin-

deki dikkati dağıtmamalıdır.

Örnek Uygulama 
Müze ve arşivlerde ortam koşullarının izlenmesi

Deko-kapak sayesinde, veri kayıt cihazı çevreye uyum sağlar. Arşivde izleme



Çözüm

testo 160 çok amaçlı izleme sistemi ile sıcaklık, nem, ışık 

şiddeti, UV radyasyonu ve CO2 konsantrasyonu dikkat çek-

meden, kesintisiz ve otomatik olarak izlenir. Kablosuz LAN 

veri kayıt cihazları, sergilerinizi değer kaybından korumanızı 

ve doğru fuar ve depolama koşullarına bağlı kaldığınızı her 

zaman kanıtlamanızı sağlar. Elektrik kesintisi durumunda 

bile testo 160 ile verilerin kaydı kesintisiz olarak yapılmaya 

devam eder, bu nedenle belgelendirmede boşluk olmaz.

Her yerde görevde

Veri kayıt cihazları ve problar için ölçüm noktaları, vitrin 

ve dolaplarda, sergi salonlarında, sanat eserlerinin üze-

rinde/içinde/arkasında veya kamuya açık olmayan ema-

net alanlarında bulunabilir. Daha önce bir veri kayıt cihazı 

yerleştirmenin mümkün olmadığı küçük cam vitrinler, artık 

bu sistemle izlenebilir. Bu amaçla, en küçük vitrinlerde dahi 

dikkat çekmeden kullanılabilen, duvar muhafazalı özel bir 

harici sıcaklık ve nem probu geliştirildi.

Kablosuz ve güvenli

Tüm ölçüm değerleri, kablosuz LAN ile bir çevrimiçi 

veritabanına (Testo Bulut) aktarılır ve burada güvenli 

bir şekilde depolanır. testo 160 izleme sisteminin mev-

cut bir kablosuz LAN ağına entegrasyonu, rehberli adım 

adım talimatları uygulayarak BT bilgisine gerek olmadan 

kolayca gerçekleştirilir. Kablosuz veri aktarımı sayesinde, 

veri kayıt cihazlarını istediğiniz zaman esnek bir şekilde 

konumlandırabilirsiniz, böylece herhangi bir yeniden düzen-

leme ölçüm teknolojisi tarafından engellenmez.

Testo Bulut‘ta saklanan tüm veriler, istediğiniz zaman ve 

dünyadaki herhangi bir yerden, iOS ve Android için testo 

Saveris 2 Uygulaması veya PC, tablet ve akıllı telefon ile 

normal bir tarayıcı üzerinden çağrılabilir ve analiz edilebilir. 

Bu yalnızca zaman kazandırmakla kalmaz: Kesintisiz veri 

arşivleme yardımıyla, sigortacı veya sahiplerine eserlerin 

durumu hakkında daima kanıt sağlayabilirsiniz.

Farklı limit değerler

Sergilenen sanat eserinin durumuna ve materyal 

kompozisyonuna bağlı olarak, çevresel etkilerden 

kaynaklanan stresler için belirli limit değerler ayarlayabilirsi-

niz. Limit değerinin ihlali durumunda, SMS veya e-postayla 

tek tek uyarlanabilir alarm uyarı seçenekleri mevcuttur. 

Aydınlık düzeyi için, bir gün, bir hafta veya bir ay içindeki 

biriken ışık miktarı bir limit değeri aşarsa bir alarm tetiklene-

bilir.

Adeta görünmez

Ölçüm değerleri kablosuz LAN ile aktarıldığından beri testo 

160 kayıt cihazları, yapı malzemesine entegre edilmesi gere-

ken rahatsız edici kablolara ihtiyaç duymaz; böylece tarihi 

anıtların korunmasıyla ilgili kaygıları ortadan kaldırır. Bu, 

izleme sisteminin olağanüstü özelliklerinden biri tarafından 

desteklenir: Veri kayıt cihazları küçük boyutlara ve özel-

likle minimalist bir tasarıma sahiptir. Ve bu cihazların bir 

„görünmezlik paltosu“ vardır: Her veri kayıt cihazı için ayrı 

ayrı tasarlanabilen bir kapak mevcuttur. Bu deko-kapağı 

istediğiniz gibi boyayabilir, spreyleyebilir veya süsleyebilir-

siniz. Böylece kayıt cihazları arka planda kalır ve sergilerde 

dikkat çekmezler.

Testo Bulut ile veri analizi Harici problar, izleme sisteminin esnek bir şekilde kullanılmasını sağlar
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Daha fazla bilgi

Müze ve arşivlerde iklim izleme ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak ve diğer tüm 

sorularınıza yanıt bulmak için www.testo.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Avantajları

•  Kesintisiz ve otomatik sıcaklık, nem, ışık şiddeti, UV 

radyasyonu ve CO2 konsantrasyonu izleme

•  Ölçüm verilerinin kablosuz LAN üzerinden Bulut’a 

aktarımı

•  Ölçüm değerleri tüm uç cihazlarda ve mobil uygulama 

veya internet tarayıcısı tarafından çağrılabilir

• SMS veya e-posta ile alarm bildirimi

• Dikkat çekmeyen tasarım ve küçük boyutlar

•  Veri kayıt cihazlarının çevreye en uygun adaptasyonu 

için bireysel olarak tasarlanabilen gövde kapağı

Örnek Uygulama 
Müze ve arşivlerde ortam koşullarının izlenmesi

Testo Bulut

testo 160 TH testo 160 THE

testo 160 IAQ testo 160 E

testo 160 THL
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