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Testo
Uygulama örneği

Uygulamaya bağlı olarak, endüstrideki sıcaklık ölçümleri çok 

zor olabilir; mutlak güvenlik ve karmaşık olmayan ölçüm 

işlemlerinin yanı sıra son derece hassas sonuçlar garanti 

eden ekipmanlar da gerektirir.

Zorluk

İlaçta, kozmetikte, elektronikte, lojistikte veya gıdada: 

Bunlar gibi özellikle kaliteye önem veren sektörlerde, 

maksimum hassasiyet ve mutlak güvenilirlik gereklidir. Bu 

aynı zamanda ölçüm teknolojisine taleplerin aşırı yüksek 

olduğu anlamına gelir. Buna ek olarak ölçüm cihazları ve 

problar, standartlara göre düzenli olarak kalibre edilmelidir.

Evrensel IAQ ölçüm cihazı testo 400 ve
dijital Pt100 sıcaklık probları ile endüstride
hassas sıcaklık ölçümleri.

Çözüm

testo 400, tüm sıcaklık ölçümlerinde çalışmanızı oldukça 

kolaylaştırır. Son derece hassas dijital Pt100 sıcaklık probları 

ile birlikte bu ölçüm sistemi; kalibrasyon laboratuarlarında 

hassas karşılaştırmalı ölçümler, kimyasal laboratuarlarda 

sıcaklık ölçümü, kozmetik endüstrisinde sıcaklık 

karşılaştırması veya buzdolaplarında sıcaklık koşullandırma 

ve klima kabinleri gibi zorlu uygulamalar için idealdir. 

Maksimum hassasiyeti sayesinde, sabit sıcaklık problarının 

kalibrasyonu için çalışma standardı olarak da kullanılabilir.



Akredite kalibrasyon yöntemleri için ortağınız:  

Testo Industrial Services.

Yan kuruluşumuz Testo Industrial Services ile sizi 

kalibrasyon ve test ekipmanları yönetimi alanında yetkin 

bir ortak olarak destekliyoruz.

•   Hepsi tek bir kaynaktan: Doğrudan Testo’dan yeni 

cihaz ve kalibrasyon

•   Geniş servis portföyü: ISO ve DAkkS uyarınca 200’den 

fazla kalibrasyon prosedürü

•   Kuruluştan teslim alma ve kalibrasyona teslimat hizmeti

• Üreticiden bağımsız: Tüm üreticilerin ölçüm cihazlarının  

   kalibrasyonu

Uzun süreli ölçümler için mükemmel: 

IAQ datalogger.

IAQ datalogger, uzun süreli ölçümler için 

idealdir ve aynı anda dört dijital, sabit 

kablolu probları ve iki TC probu için 

bağlantı seçenekleri sunar. Ölçüm 

aralığının ve tek başına veri kaydedicinin 

ölçüm süresinin programlanması testo 400 çok amaçlı IAQ 

cihazı ile gerçekleştirilir. Ölçüm tamamlandığında, tüm 

kayıtlı değerleri testo 400 ile okuyabilir, analiz edebilir ve 

belgeleyebilirsiniz. Özellikle pratik: Veri kaydedicisi ölçüm 

sırasında ölçüm cihazından bağımsız hareket ettiğinden, 

bu arada başka bir yerde ölçüm yapmak için IAQ ölçüm

cihazını kullanabilirsiniz.
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Testo uygulama örneği Endüstride yüksek hassasiyetli sıcaklık ölçümleri

testo 400, SmartTouch ile kolay kullanımı, cihazda daha 

doğru ölçümler için sıfır hata ayarı ve tüm ölçümlerin grafik 

sunumu ile kapsamlı bir dokümantasyon sayesinde göze 

çarpıyor.

testo 400 ile ilgili detaylı bilgi için www.testo.com.tr

Diğer aksesuarlar ve hizmetler ölçüm sistemini daha da verimli kılar

www.testo.com.tr

Endüstride çok yönlü sıcaklık ölçümleri için

daha fazla Testo sıcaklık probunu websitemizde 

bulabilirsiniz.

Pt100 sıcaklık sensörlü dijital sıcaklık probları 5 

farklı versiyonda mevcuttur:

•   Cam kaplamalı laboratuvar probu - ± 0,3 °C’ye kadar 

doğrulukla korozif ortamlarda ölçümler için

•  Daldırma/batırma probu - ± 0.15 °C’ye kadar doğrulukla 

sıvı ve macunlardaki ölçümler için 

•  Yüksek hassasiyetli daldırma/batırma probu - sıvılar ve 

macunlardaki ölçümler için ± 0,05 °C’ye kadar doğrulukla 

•  Sağlam, hızlı reaksiyonlu hava probu - ± 0.15 °C’ye kadar 

doğrulukla hava sıcaklığının hassas ölçümü için 

•  Esnek sıcaklık probu - ± 0.3 °C’ye kadar doğrulukla 

erişilmesi zor yerlerde ölçümler için 


