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Mentenanța clădirilor vizează crearea unui climat interior 

care să garanteze o atmosferă de lucru sănătoasă și o 

calitate optimă a producției. Cu toate acestea, consumul de 

energie și costurile de funcționare ale instalațiilor trebuie să 

fie cât mai scăzute. Instrumentele de măsură și senzorii 

digitali ajută la verificarea calității aerului și la optimizarea 

sistemelor de ventilație, la reglarea eficientă a sistemelor de 

încălzire, răcire și aer condiționat și la mentenanța 

instalațiilor electrice. Acestea reprezintă sarcinile inginerilor 

dumneavoastră de service, care lucrează adesea pe o gamă 

variată de instalații, utilizând diferite instrumente de măsură. 

Una din sarcinile principale ale șefului departamentului 

tehnic este de a avea o imagine de ansamblu cu personalul, 

tehnologia de măsura și datele măsurate și de a minimiza 

cantitatea de muncă și materiale necesare.

Eficiența mentenenței clădirilor cu un partener de 
încredere, pentru toate sarcinile de măsurare.

Testo este un partener solid, ce vă poate sta alături, care vă 

va oferi toate echipamentele de măsură necesare pentru a 

vă îndeplini toate sarcinile legate de managementul 

instalațiilor. Pe lângă acestea, veți obține și un serviciu 

personalizat care vă face munca mai ușoară, mai precisă și 

mai rapidă și care vă ajuta în mod activ să vă optimizați 

procesele de service pe teren. Nu numai că instrumentele 

de măsură sunt ușor și intuitiv de operat datorită aplicațiilor 

și meniurilor specifice utilizatorilor, dar și procesul de 

documentare este mult mai ușor datorită înregistrării 

digitale. Pentru un management al instalațiilor mai bun și 

mai eficient.
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Exemplu de aplicație testo pentru mentenența clădirilor

Provocarea

Problema nu se rezumă doar la faptul că firmele de 

management al instalațiilor angajează adesea zeci sau chiar 

sute de ingineri de service. Mentenanța clădirilor presupune 

numeroase și diferite sarcini de măsurare, pentru care sunt 

necesare și numeroase instrumente, acestea din urmă fiind 

achiziționate de la o gamă largă de producători. Atunci când 

se pune problema gestionării echipamentului de testare și a 

achiziției, întreținerii și etalonării instrumentelor tehnice, 

avem de a face cu o complicată sarcină de organizare. De 

asemenea, diversitatea conceptelor de operare și de 

software face dificilă manipularea instrumentelor de către 

inginerii de service. Din acest motiv măsurătorile necesită 

mai mult timp. Angajații neexperimentați sau cei mai puțin 

calificați nu sunt capabili să interpreteze în mod corect 

citirile sau să ia măsurile corective necesare. Mai mult, 

deseori instrumentele de măsurare nu sunt deloc disponibile 

deoarece au fost trimise pentru efectuarea unor operațiuni 

de etalonare sau datele înregistrate sunt stocate pe diferite 

platforme și trebuie să fie unificate, ceea ce reprezintă o 

procedură laborioasă. Documentarea necesară implică un 

timp prelungit și costuri care pot fi evitate.

Soluția

Testo vă oferă un pachet complet, personalizat, pentru 

mentenanța clădirilor - instrumente digitale de măsură, 

aplicații software inovatoare și aplicații specifice 

măsurătorilor de documentare și stocarea digitală a datelor 

înregistrate. Nu mai trebuie să vă petreceți un timp 

îndelungat pentru selectarea și achiziționarea de 

instrumente de măsură de la diferiți producători. La Testo, 

puteți obține o gamă variată de instrumente, pe care niciun 

alt producător de tehnologii de măsură nu vi le poate oferi, 

toate de la un singur furnizor. Oferim instrumente de măsură 

digitale, fiabile, pentru optimizarea sistemelor de ventilație, 

pentru verificarea sistemelor de ventilație și încălzire, pentru 

reglarea eficientă a sistemelor de refrigerare și aer 

condiționat, pentru întreținerea instalațiilor electrice, pentru 

detectarea exactă a punților termice și a punctelor slabe în 

clădiri și, de asemenea, pentru identificarea sigură a 

cauzelor mucegaiului. Deoarece instrumentele de măsură 

marca Testo pot acoperi mai multe domenii de utilizare, 

inginerul de service poate lucra mai eficient, deoarece pe 

lângă faptul că instrumentele au conexiuni la aplicații, 

acesta au și un mod mod de operare intuitiv, similar. Acest 

lucru reduce timpul necesar instruirii noilor angajați și, de 

asemenea, reduce rata de producere a erorilor.

Deoarece o mulțime de instrumente au senzori fără fir 

(wireless), citirile pot fi stabilite în mod facil și fiabil. 

Rezultatele măsurătorilor pot fi determinate rapid și ușor și 

trimise direct clientului sau la sediul central sub formă de 

rapoarte, cu imagini digitale și comentarii incluse. Acest 

lucru permite reducerea timpului petrecut pe teren: cu 

soluțiile de măsurare de la Testo, o activitate de măsurare 

care anterior dura mai mult de o oră poate fi finalizată în mai 

puțin de 45 de minute. De asemenea, puteți să vă bazați 

complet pe Testo atunci când este vorba de managementul 

echipamentului dvs. de testare. Pentru a gestiona 

etalonarea tehnologiei, managementul documentării, 

monitorizarea termenelor de etalonare și a datelor de 

întreținere, precum și logistica și organizarea, Testo 

utilizează sistemul PRIMAS, un sistem integral pentru 

managementul echipamentelor de testare. Programarea 

personalizată a returnărilor atunci când inginerii sunt în 

concediu și livrările de înlocuire în termen de 24 de ore, în 

caz de reparații neprevăzute, măresc disponibilitatea 

echipamentului la aproape 100%

Avantajele. 

•  “Partener unic”: toate tehnologiile de măsurare de care 

aveți nevoie pentru toate sarcinile legate de 

managementul clădirilor, de la un singur furnizor

•  O mai mare eficiență în gestionarea echipamentelor de 

testare și măsurare

•  Economisiți timp și bani: măsurări mai rapide și 

documentarea datelor digitale de măsurare

•  Conformitate fiabilă cu standardul ISO-9001 datorită 

înregistrării digitale și a trasabilității tuturor proceselor 

Informații suplimentare.

Pentru informații suplimentare privind instrumentele de 

măsură, aplicațiile și serviciile dedicate managementului 

instalațiilor oferite de Testo, vă rugăm să accesați www.

testo.ro


