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Ölçüm ve hizmetlerde güçlü ortağınızla birlikte
etkin tesis yönetimi

Teknik tesis yönetiminin konusu, sağlıklı bir çalışma ortamını

Testo, tesis yönetimine ilişkin tüm görevleri yerine

ve optimum üretim kalitesini güvence altına alan bir iç ortam

getirmeniz için gerekli olan tüm ölçüm ekipmanlarını size

iklimi oluşturmaktır. Binalardaki enerji tüketimi ve işletme

sağlayan, yanınızda olması güven verecek, güçlü bir ortaktır.

giderlerinin mümkün olduğunca düşük seviyede tutulması

Ayrıca, Testo ile işinizi daha kolay, daha doğru ve daha hızlı

gereklidir. Dijital ölçüm cihazları ve sensörler hava kalitesinin

yapmanızı sağlayacak ve saha servis proseslerinizi aktif

kontrol edilmesini, havalandırma sisteminin optimize

şekilde optimize etmenize yardımcı olacak, size özel

edilmesini, ısı, soğutma ve havalandırma sistemlerinin etkin

hizmetler de elde edersiniz. Kullanıcıya özel uygulamalar ve

biçimde ayarlanmasını ve elektrik tesisatlarının devamını

menüler sayesinde, ölçüm cihazlarının kullanımı kolaydır ve

sağlarlar. Tüm bunlar çoğu zaman, birçok farklı ölçüm cihazı

kolaylıkla öğrenilebilir; üstelik dokümantasyon prosesi de

kullanarak farklı binalarda çalışan servis mühendislerinin

dijital kayıt sayesinde diğer ürünlerle karşılaştırılabilir ölçüde

sorumluluğundadır. Teknik tesis yönetim müdürünün en

daha kolaydır. Her şey daha iyi ve daha etkili bir tesis

önemli görevlerinden biri, altında çalışan ekibin, ölçüm

yönetimi için!

teknolojileri ve verilerinin genel değerlendirmelerini yapmak
ve gerekli iş yükü ve materyal miktarını mimimumda
tutmaktır.
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Testo tesis yönetimi uygulama örneği

Sorun

tesisatlarının bakımı, binalarda termal köprülerin ve zayıf

Tesis yönetimi şirketleri düzinelerce, hatta yüzlerce servis

noktaların doğru şekilde tespit edilmesi ve küf oluşum

mühendisini istihdam ederler. Tesis yönetimindeki birçok

sebeplerinin güvenli bir şekilde belirlenmesi için güvenilir ve

farklı ölçüm görevinin yerine getirilebilmesi için çok sayıda

dijital ölçüm cihazları sunmaktayız. Testo ölçüm cihazları

cihaza ihtiyaç duyulur; üstelik bu cihazlar geniş çapta bir

birden çok uygulama alanını kapsadığından, servis

üretici ağından satın alınır. Konu test cihazlarının yönetimi

mühendisleri daha etkin şekilde çalışabilir, çünkü hem

olduğunda, teknik cihazların tedariki, bakımı ve kalibrasyonu

cihazlarda uygulama bağlantısı bulunur hem de cihazlar

çok büyük bir organizasyonu beraberinde getirir. Birbirinden

akıllı çalışma prensiplerine sahiptirler. Bu da yeni çalışanları

oldukça farklı işletim ve yazılımlar da, servis mühendislerinin

eğitmek için gereken zamandan, tasarruf yapmanızı sağlar

cihazları kullanmalarını zorlaştırır. Bu sebeple, ölçüm

ve hata oranını düşürür.

uygulamaları daha çok zaman alır. Deneyimsiz veya düşük

Birçok cihazda kablosuz sensör bulunduğu için okumalar

kalifikasyona sahip çalışanlar, ölçümleri doğru

kolayca ve güvenilir şekilde tespit edilebilir. Ölçüm sonuçları

yorumlayamazlar veya gerekli önlemleri alamazlar. Üstelik,

hızla ve kolayca belirlenebilir; dijital görüntüler ve yorumlarla

ölçüm cihazları çoğu zaman yerinde bulunmaz, çünkü kısa

birlikte raporlar halinde direkt olarak müşterinize veya genel

süre önce kalibre edilmek üzere gönderilmiş olabilirler veya

merkezinize gönderilebilir.

kayıtlı verileri farklı platformlarda saklanıyordur ya da

Bu da sahada yapılacak birçok işten tasarruf sağlar. Daha

verilerin bir araya getirilmesi gereklidir; ki bu da zahmetli bir

önce en az bir saatinizi alan bir ölçüm işi, Testo ölçüm

prosedürdür. Gerekli dokümantasyonun yapılması çok

çözümleri ile en fazla 45 dakikanızı alacaktır. Test cihazınızın

zaman alır ve önlenebilir maliyetler ortaya çıkarır.

bakımı konusunda da Testo’ya tamamen güvenebilirsiniz.
son kalibrasyon tarihinin takibi, bakım tarihleri, aynı

Testo, teknik tesis yönetimi için size özel eksiksiz bir paket

zamanda lojistik ve organizasyon için testosis adı verilen

sunar. Bu paketin içeriğinde, dijital ölçüm cihazları ve kayıtlı

bütüncül bir test cihaz yönetim sistemi kullanır.

verilerin dokümantasyonu ve dijital ortamda saklanması için
inovatif yazılımlar ve uygulamaya özel uygulamalar bulunur.
Böylece farklı üreticilerden farklı ölçüm cihazları seçmek ve

Bir bakışta sistemin avantajları

satın almak için zaman harcamazsınız. Testo’da, hiçbir

• “Tek Bir Ortak”: tüm tesis yönetim görevleriniz için

ölçüm teknolojisi üreticisinin sunamayacağı kadar geniş bir

ihtiyacınız olan tüm ölçüm teknolojisi, tek bir sağlayıcıdan

cihaz çeşitliliğini tek bir sağlayıcıda bulabilirsiniz. Testo

gelir

olarak, sizlere, havalandırma sistemlerinin optimizasyonu,

• Test ve ekipman yönetiminde artan etkinlik

havalandırma ve ısıtma sistemlerinin kontrolü, soğutma ve

• Zamandan ve paradan tasarruf: daha hızlı ölçüm

havalandırma sistemlerinin etkin biçimde ayarı, elektrik

uygulamaları ve dijital ölçüm verileri dokümantasyonu
• Tüm proseslerin dijital ortamda kaydedilmesi ve
izlenebilirliği sayesinde ISO-9001 standardına güvenli
uyum
Daha fazla bilgi
Testo'nun tesis yönetimine ilişkin ölçüm cihazları,
uygulamaları ve hizmetleri hakkında daha fazla bilgi almak
için 0212 217 01 55 no’lu numaradan uzmanlarımızı
arayabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz: infotesto@
testo.com.tr
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