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Testo
Alkalmazási példa

A létesítményüzemeltetés arról szól, hogy legyen egy olyan 

belső klíma, ami garantálja az egészséges munkahelyi légkört 

és az optimális produktivitást. Ugyanakkor az épület működési 

költségét és energiafelhasználását is a lehető 

legalacsonyabban kell tartani. A digitális mérőműszerek és 

érzékelők segítségével ellenőrizhető a levegőminőség, 

optimalizálható a szellőzőrendszer, a fűtés, hűtés és 

klímaberendezések működése, valamint karban tarthatók a 

villamos berendezések. Ezeket a feladatokat szakemberek 

látják el, akik változatos körülmények között műszerek széles 

választékával dolgoznak. Az üzemeltetők egyik fő feladata a 

személyzet, a mérési technológiák és mérési eredmények 

szemmel tartása, a munkához szükséges idő és alapanyag 

minimalizálása. A Testo biztosítja Ön számára azokat a 

Hatékony létesítményüzemeltetés egy 
biztos partnerrel - mérési feladataihoz és 
szolgáltatásaihoz.

mérőműszereket,  amelyekre szüksége lehet a 

létesítményüzemeltetés során. Elérhet továbbá személyre 

szabott szolgáltatásokat is, amik megkönnyítik munkáját, 

segítségükkel optimalizálhatja a folyamatokat. Az alkalmazás-

specifikus applikációknak és menüknek köszönhetően a 

műszerek használata egyszerű és felhasználóbarát, a digitális 

adatrögzítés pedig a dokumentációs folyamatot gyorsítja fel.
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Testo létesítményüzemeltetés alkalmazási példa

Kihívás.

Az üzemeltető cégek gyakran több tucat, akár több száz 

szakembert is alkalmaznak. A számos mérési feladatokhoz 

számos műszer szükséges, amiket több szolgáltatótól 

szereznek be. Éppen ezért a mérőműszerek beszerzése, 

kalibrálása és karbantartása hatalmas szervezettséget 

igényel. A műszer és szoftver megoldások közötti eltérések 

megnehezítik az eszközök használatát, a szakembereknek 

tovább tart a mérések elvégzése. A tapasztalatlan vagy 

kevésbé minősített alkalmazottak nem biztos, hogy 

megfelelően tudják alkalmazni az eszközöket. A műszerek 

továbbá gyakran egyáltalán nem elérhetőek, mivel épp 

szervizben vagy kalibráláson vannak. A több különböző 

platformon tárolt adatok egységesítése rendkívül 

munkaigényes feladat, ami rengeteg idő és többletköltséget 

eredményez.

Megoldás.

A Testo személyre szabott  szettet  a jánl  a 

létesítményüzemeltetés megkönnyítésére: digitál is 

mérőműszerek, innovatív szoftverek és alkalmazás-specifikus 

applikációk a mért adatok digitális tárolásához és 

dokumentálásához. Önnek nincs szüksége arra, hogy időt 

töltsön a különböző gyártók által forgalmazott műszerek 

keresésével. A Testo versenytársait megelőzve mérőműszerek 

széles választékát kínálja.  Megbízható digitális 

mérőműszereinkkel optimalizálhatja a szellőzőrendszerek, a 

fűtő- és hűtőrendszerek, klímaberendezések működését, 

valamint megkönnyítheti az elektromos berendezések 

karbantartását. Hőkameráinkkal megtalálhatja az épületben 

lévő hőhidakat, gyenge pontokat, megállapíthatja a 

penészedés okát. Egy Testo műszer általában több területen 

is hatékonyan használható, így a szakemberek hatékonyabban 

tudnak dolgozni a kifejlesztett applikációk és a könnyű 

kezelhetőség révén. Ennek köszönhetően csökkenthető a 

betanítási időszak és minimalizálható a mérési hibák 

előfordulása.

A legtöbb műszer rendelkezik vezeték nélküli érzékelőkkel, 

így a mérési eredmények gyorsan és pontosan 

megállapíthatók, azonnal tovább küldhetők az ügyfélnek vagy 

az irodának jegyzőkönyv formájában, mellékelt magyarázattal 

vagy képekkel. Testo technológiával akár 45 perc alatt is 

elvégezhető az a munka, ami korábban több mint egy órát 

igényelt. 

Milyn előnyökkel jár Testo műszerekkel dolgozni?

•  Egyablakos partner: egy helyen minden mérési 

technológia a létesítményüzemeltetéshez

• Hatékonyabb eszközkezelés

• Idő és pénz megtakarítás: gyors mérés, megbízható   

   tárolás és dokumentálás

• Megfelel az ISO-9001 szabványoknak a folyamatok 

   követhetősége révén

További információk.

További Testo termékekért, applikációkért és szolgáltatásokért 

látogasson el weboldalunkra: www.testo.hu


