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Laboratuvarlar Üretim ve temiz odalar Depolama ve taşımacılık Sağlık sektörü

İster laboratuvarlar, temiz odalar, ister depolama veya sağlık sektörü olsun, Testo

çözümleri ile her zaman güvenli taraftasınız. 

Her uygulama için doğru cihaz

İlaç ve Sağlık Sektörü için Ölçüm Çözümleri
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İlaç Endüstrisinde ürünler, kusursuz bir kaliteye sahip

olmalıdır. Bu husus, ilaçların araştırma ve geliştirme aşaması

ile hastane ve büyük dispanserlerde hassas ürünlerin

saklanması durumlarında da geçerlidir. Sıcaklık ve havadaki

nem oranı gibi çeşitli ölçüm parametreleri izlenmeli, kontrol

edilmeli ve belgelenmelidir. 

İlaç Endüstrisinde ölçüm teknolojisine dair beklentiler

oldukça yüksektir. Ortam koşullarının izlenmesi ve

belgelenmesi de sektörün en önemli gereksinimlerindendir. İyi

Üretim Uygulaması (GMP) gibi ilaç ve sağlık rehberleri, tüm

bunların temelini oluşturmakta ve uygunluk, izlenebilirlik ve

güvenilirlik hususlarını odak noktası haline getirmektedir.

Testo’nun ölçüm çözümleri, güvenlik ve üretkenlik açısından

optimize edilmiştir. Ürünlerimiz, ilgili ulusal ve uluslararası

standartlara, rehberlere ve hijyen düzenlemelerine

uymaktadır. Yapmış olduğumuz sayısız yeniliğimiz

sayesinde, daha fazla esneklik ve gider azaltma bakımından,

sizlere yeni fırsatlar sunmaktayız. 

Tüm dünyada üniversitelerle işbirliği içerisindeki araştırma

faaliyetlerimiz ve uluslararası çapta tanınan kurullardaki

katılımımız, teknik inovasyonlarımızın garantisini

oluşturmaktadır. Testo, ilaç endüstrisinde kullanılan

sistemlerin ve temiz odaların kalifikasyon ve validasyonu

gibi hizmetleri ve onaylı kalibrasyonları ile, sizleri

desteklemektedir. O halde, Testo’yu test edin!

Testo ölçüm teknolojisinin sizlere sundukları:

• HACCP  şartlarına ve GMP rehberlerine uyum

sağlayan ölçüm cihazları

• FDA 21 CFR Kısım 11 gerekliliklerine uyarlanan,

valide edilebilir yazılım çözümleri

• Kapsamlı ürün aralığı

• Kablolu ve kablosuz, kalibre edilebilen ve

değiştirilebilen, geniş prob aralığı 

İlaçlar, aşılar ve kan ürünlerinin üretildiği ve saklandığı ortam koşulları, sürekli olarak izlenmeli ve belgelenmelidir. Ölçüm ve veri izleme sistemi testo

SaverisTM (bkz. soldaki şekil), sıcaklık ve nem izleme işlemlerini otomotize etmektedir.

Bilgilendirme servisi IMS Health’’e göre, ilaç ve sağlık

sektöründe tüm dünyadaki cironun, 2012 yılı itibariyle 1,1

trilyon dolar olduğu tahmin edilmekte; bu da yıllık yüzde 3 ila 6

oranında artışa tekabül etmektedir. Kuzey Amerika, Avrupa

ve Japonya, ortalamanın altında kalırken, gelişmekte olan

ülkelerden iki basamaklı büyüme oranları beklenmektedir.

Global sektörlerin, uluslararası bilgi birikimine sahip

ortaklara ihtiyacı vardır. Tüm dünyada 30’u aşkın yan

şirketiyle, Testo AG, müşteri yakınlığı ve kalite garantisi

vermektedir. 
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Yatırım açısından bakıldığında, ilaç endüstrisi ve

biyoteknoloji, taşımacılık ve otomotiv endüstrisinden sonra,

büyüme potansiyeline sahip ikinci en büyük sektördür. Bu

bilgi, Ernst & Young’ın yaptığı bir çalışmanın ürünüdür. Bu

çalışmaya göre, Çin, yatırımcı ülkeler sıralamasında birinci

sıradadır; onu Hindistan, ABD ve Brezilya takip etmektedir.

Beşinci sırada ise, en etkileyici Avrupa ülkesi olan Almanya

bulunmaktadır. Testo AG’nin uygulama odaklı ölçüm

çözümleri, tüm dünyada ilaç endüstrisindeki firmaların zorlu

taleplerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. 

Testo ölçüm cihazları, optimum laboratuvar sonucuna ulaşma araştırmalarını

desteklemektedir. 

Daha fazla güvenlik, daha fazla üretkenlik

Laboratuvarlar
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Güvenli laboratuvar sonuçlarına, yalnızca mükemmel

ürünlerle ulaşılabilmektedir. Aynı durum, ölçüm teknolojisi için

de geçerlidir. Uzun süreli veya nokta kontrollü ölçümlerde,

sıcaklık, nem veya pH değeri gibi ölçüm parametreleri için,

Testo AG, tüm dünyaya GMP ve FDA onaylı, yüksek

teknolojiye sahip ürünler sunmaktadır. Ürünler, su

sıçramaları ve kire karşı yüksek koruma seviyesine sahip,

dayanıklı, çalıştırması ve temizlemesi kolay ürünlerdir. Zorlu

steril ortamlarda, uzun süre kullanılabilir olan, kalibre edilebilir

problarımız mevcuttur. Taşınabilir cihazların koruyucu kılıfları,

çözücü lekelerinin, kirlerin veya herhangi bir etkinin hasar

oluşturmaması için eklenmiştir.  

Örneğin, tek elle kullanılabilen ölçüm cihazı testo 206, sıvı

ve yarı katı ortamlarda hızlı pH kontrolü yapmak için

tasarlanmıştır. Cihaz, hassas sıcaklık dengelemesi için, pH

daldırma probu ile sıcaklık probu kombinasyonuyla öne

çıkmaktadır. Ölçüm ve veri izleme sistemi testo SaverisTM,

soğuk odalarda ve derin donduruculardaki havayı ve ortam

havasını izlemektedir. Ölçülen değerleri kablosuz şekilde

veya Ethernet üzerinden, otomatik olarak Saveris baz

istasyonuna iletmektedir. 

Laboratuvarlardaki Testo avantajlarınız:

• Ölçüm verilerinin tam otomatik olarak ölçülmesi ve

kaydedilmesi, sınır değerler aşıldığında otomatik

alarm verme ve raporlama

• Yüksek IP koruma sınıfları ve koruyucu kılıflara sahip,

zorlu koşullar için dayanıklı ölçüm cihazları

• İklim ölçümünde geçerli olan tüm parametreler

(sıcaklık, nem, basınç, ışık yoğunluğu, CO2 vs.) için

geniş prob aralığına sahip, taşınabilir, çok

fonksiyonlu cihazlar

• Sıcaklık, nem ve basınç için datalogger’lar

pH değeri, sulu çözeltilerde muhtemelen en sık ölçülen parametredir. Bu sebeple, testo 206 serisi (bkz. ortadaki şekil) pH/sıcaklık ölçüm cihazlarında

olduğu gibi, dayanıklı ve hassas ölçüm teknolojisi büyük önem arz etmektedir. 

Ölçüm ve veri izleme sistemi 

testo SaverisTM
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Üretim ve temiz odalardaki Testo avantajlarınız:

• Çeşitli ölçüm parametrelerinin izlenmesi ve

dokümantasyonu 

• Kenar ve köşeleri olmayan, temiz oda uyumlu ölçüm

teknolojisi 

• Kalibre edilebilir, değiştirilebilir, geniş prob aralığına

sahip, en yüksek doğrulukları veren, standart ve özel

transmiter’ler 

Fark basınç transmiter’i

testo 6383

İlaç endüstrisindeki pek çok uygulamanın ön şartı, kontrollü

bir üretim ortamıdır. Kontaminasyondan kaçınılmalı; son

ürün, tozlanmamış olmalıdır. Temiz odalar, temiz, steril ve

kontrolllü bir ortam ile sabit hava koşulları gerektirmektedir.

Odanın dışına çıkan sıcaklık, nem, hava akış hacmi ve basınç

dalgalanmaları hassas bir şekilde ayarlanabilmelidir.

Temiz oda, havalandırma veya ventilasyon teknisyeni olarak

çalışan sizler, GMP rehberlerine uymakla yükümlüsünüz.

İşinizin bir bölümü, sistemleri optimum konfigürasyona

getirmektir. Katı hijyen gereklilikleri sebebiyle, yüksek oranda

doğru ve güvenilir ölçümler yapan ölçüm cihazlarına ihtiyaç

duymaktasınız. Bu durumda, çokça talep edilen, kolay

temizlenebilen ve hijyenik olarak tasarlanmış, dayanıklı

çözümlerimize göz atabilirsiniz.

Çok fonksiyonlu ölçüm cihazı testo 480, ventilasyon

sistemlerinin kurulumu ve çalıştırılması sırasında ilk tercih

edilen cihazdır. Sistemlerin standarda uygun olarak

ayarlanmasını desteklemekte ve ortam hava ölçümlerinde

geçerli olan tüm parametreleri kaydetmektedir. Panel

tasarımına sahip, temiz oda uyumlu fark basınç transmiter’i

testo 6383, duvara kurulmakta, böylelikle yüzey kısmı düz

kalmaktadır. 

Sabit transmiter testo 6351 ise, fark basıncını düzenlemekte

ve izlemektedir. Hacimsel debi ve akış hızı ölçüm

parametrelerini ek olarak hesaplamaktadır. Ölçüm veri takip

sistemi testo SaverisTM ile kombine edildiğinde, ölçüm değerleri

kaydedilmekte, iletilmekte, merkezi olarak belgelenmekte ve

hazır raporlar şeklinde derlenmektedir. Tüm bunlar tam otomatik

olarak meydana gelmektedir.

Testo’nun temiz oda ürünleri, hızlı tepki süreleri ile, hassas şekilde, sürekli ve otomatik

olarak ölçüm yapmaktadır.

Kaliteden ödün vermeden!

Üretim ve temiz odalar
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Farklı odalar ile bölgeler arasındaki en düşük fark basınç değerleri, muhafaza edilmelidir. Fark basınç transmiter’i testo 6381 (bkz. sağdaki şekil), otomatik

sıfır noktası ayarı, entegre self-diyagnoz ve erken uyarı fonksiyonu gibi avantajlarıyla öne çıkmaktadır. Çok fonksiyonlu ölçüm cihazı testo 435 (bkz.

ortadaki şekil), diğer özelliklerinin yanı sıra, türbülans ölçüm derecesi için tasarlanmıştır; hacimsel debii ve akış hızı gibi parametreleri hesaplamaktadır. 

Temiz oda bölgeleri arasındaki

diferansiyel basınç farklılıkları, temiz oda

alanlarında, optimum koşulları

sağlamaktadır. Özel basınç kavramı,

havanın saf halde kalmasını ve çapraz

kontaminasyonun engellenmesini garanti

altına almaktadır. Hijyen koşullarını

korumak adına, fark basınçların sürekli

olarak ölçülmesi ve düzenlenmesi

gerekmektedir. 
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Depolama ve taşımacılık

Saklama ve depolama alanındaki Testo avantajlarınız:

• Tüm iklimlendirme verilerinin tam otomatik olarak

kaydedilmesi ve belgelenmesi

• Esnek şekilde genişletilebilen ölçüm ve veri takip

sistemi 

• Tüm taşıma süresi boyunca, verileri kaydetmek

amacıyla, sıcaklık, nem ve basıncın paralel olarak

izlenmesini sağlayan, kolayca çalıştırılan ve konfigüre

edilebilen datalogger’lar

ABD, Avrupa ve Asya’daki ilaç endüstrisi ve biyotek-

noloji alanındaki firmaların ve tıbbi ürün üretici

firmalarının Tedarik Zinciri Müdürleri, kendi tedarik

zincirleriyle ilgilenmekteler. Bu bilgi, piyasa araştırma

şirketi TNS UK Ltd.’nin yaptığı bir anketin sonucunda

elde edilmiştir. 

Anketi yanıtlayanların bildirdiği en büyük zorluklar yasal

şartların korunması (yüzde 73), ardından tedarik

zincirinde maliyet yönetimi (yüzde 64) şeklinde olmuştur.

Maliyet ve rekabet basıncından dolayı ve yakında

gerçekleşecek sağlık reformları sebebiyle, müdürlerin

yüzde 86’sı, önümüzdeki üç ila beş yıl içerisinde yeni

teknolojilere yatırım yapma kararı almıştır. 
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testo 175 T1 gibi datalogger’larımız hem kullanışlı hem de

kullanıcı dostu ve güvenilir cihazlardır. Yalnızca taşıma

anında değil, sıcaklık, nem ve basınç ölçümü sırasında da

her zaman yanınızdadır. Düşük ağırlıklı bu cihazlar, bir

yazılım sayesinde konfigüre edilmektedir. Özel FDA 21 CFR

Kısım 11 uyumlu yazılım, ilaç ve sağlık sektörünün

gerekliliklerini karşılamaktadır. 

İşinizle beraber büyüsün.
Testo AG’nin çok fonksiyonlu ölçüm cihazları, tüm iklimlendirme ölçüm parametrelerini 

kontrol altında tutmaktadır.

Sıcaklık datalogger’ı

testo 175 T1

Birçok hammadde, ara ürün ve son ürün, sıcaklığa ve neme

karşı hassastır. Saklama alanları ne çok sıcak ne çok soğuk,

ne çok kuru ne de çok nemli olmalıdır. GMP gerekliliklerine

uygun çalışan şirketlerin, ek olarak, sıcaklık ve nem

değerlerini kaydetmeleri ve bu değerleri izlenebilir

dokümantasyon haline getirmeleri gerekmektedir.  

Sizler, ilaçlarda hasar oluşma riskini ortadan kaldırmak için,

saklama hususunda önceden belirtilen sıcaklıklara sıkı sıkıya

uymaktasınız. Buna ilaveten, yalnızca ölçüm veri kaydını

otomatikleştirdiğinizde, üretimi artırabilmektesiniz. 

testo SaverisTM, tam olarak bu amaç doğrultusunda

tasarlanmıştır. Ayarlanabilir alt ve üst sınır değerleri

aşıldığında, sistem, SMS veya e-posta yoluyla, işitilebilir

veya optik alarm göndermektedir. İşiniz büyüdükçe, cihazın

hizmetleri de büyümektedir. Kablosuz ve Ethernet prob ağı,

sınırsız olarak genişletilebilmektedir. 

Farmasötik endüstrisindeki şirketlerin lojistik bölümleri, izlenebilir olmalı ve önceden belirtilen kalite standartlarını karşılamalıdır. Ölçüm veri takip sistemi

testo SaverisTM, tüm ölçüm tesislerinin kısa bir özetini vermekte, otomatik ve merkezi dokümantasyonu sayesinde zaman kazandırmakta ve sınır değerler

aşıldığında alarm vererek güvenlik sağlamaktadır. 
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Sağlık sektörü

Riskleri belirleyin, fırsatlardan yararlanın.
Testo çözümleri, klinik ve hastanelerde ölçüm verilerini otomatize etmektedir.

Ölçüm veri takip sistemi testo SaverisTMin avantajları, sıcaklık ve havadaki

nem gibi ölçüm parametrelerinin otomatik olarak izlenmesi, farklı alarm

opsiyonları (işitilebilir, optik, SMS, e-posta), uzun mesafeler boyunca ölçüm

verilerinin aktarılabilmesi, kaydedilebilmesi ve merkezi olarak

belgelenebilmesi şeklindedir. Geniş prob aralığı, -200 °C’den +1000 °C’e

kadar geniş bir sıcaklık aralığını kapsamaktadır. Saveris yazılımının üç

farklı versiyonu bulunmaktadır. Valide edilebilen CFR versiyonu, FDA 21

CFR Kısım 11 gerekliliklerini karşılamaktadır.
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+
Sağlık sektöründeki Testo avantajlarınız:

• Büyük saklama kapasitesine ve kapalı mekan hava

kalitesi ile konfor ölçümleri için geniş çapta prob

alternatiflerine sahip, çok fonksiyonlu ölçüm cihazları

• Geniş prob aralığı, farklı alarm opsiyonları ve tam

otomatik rapor oluşturma özelliklerine sahip, çeşitli

ölçüm parametreleri için izleme sistemi 

Klinik ve hastanelerin birçok farklı alanında, uygun iklim koşulları sağlanmalıdır. Örneğin yazın (oda sıcaklığı) ve kışın (oda sıcaklığı), konfor kriterleri

korunmalıdır. testo 435 (bkz. ortadaki şekil) gibi çok fonksiyonlu ölçüm cihazları, kapalı mekandaki hava kalitesini değerlendirmek için etkin ve güvenilir

yardımcılardır. 

Ölçüm veri takip sistemi 

testo SaverisTM

Nem transmiter’i

testo 6681

İster klinik laboratuvarlar, kan bankaları, ister işleyen ameli-

yathaneler veya hastane dispanserleri olsun, kalite, güvenlik

ve etkin prosesler, sağlık sektörünün merkezi gereklilikleridir.

Bu nedenle, ortam değerlerinin ve diğer ölçüm parametrelerinin

sürekli olarak izlenmesi, proses ve kaliteden sorumlu olan sizler

için, oldukça önemlidir. Standarda uygun Testo çözümleri ile,

önemli olan tüm ölçüm parametrelerini kontrol altında

tutmaktasınız. 

testo 435 gibi çok fonksiyonlu ölçüm cihazları, kapalı mekan

hava kalitesini yakından takip etmektedir. Taşınabilir, evrensel

olarak uygulanabilir sıcaklık ölçüm cihazı testo 925 de,

benzer şekilde çok amaçlıdır. Proses testleri ve nokta

kontrolü ölçümleri ile hava, daldırma/batırma ve yüzey

ölçümleri için geniş çaptaki prob aralığı ile, erişmesi zor

alanları, egzoz gazlarını veya ortam sıcaklığını izlemektedir.

Ölçüm ve izleme sistemi testo SaverisTM, ortam koşullarının

izlenmesini otomatik hale getirmektedir. Birçok farklı ölçüm

parametrelerinin transmiter’leri, daha sonra sisteme entegre

edilebilmektedir. Örneğin, nem transmiter’lerimiz testo 6651

ve testo 6681 eklendiğinde, ölçüm veri takibi, kontrole

paralel olarak yürütülebilmektedir. Bu da, havalandırma

teknolojisi ve temiz odalar gibi uygulama alanlarında, yüksek

doğruluk seviyesine ulaşma imkanı tanımaktadır. 
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°C pH

Üretim ve temiz odalarLaboratuvarlar

°C %RH

hPa °C %RH td g/m3
inch

H2O

hPa °C %RH hPa Nm3/h m/s

°C °Ctd%RH

Ürün genel özeti

Basınç/sıcaklık/
nem datalogger’ı
(5 kanallı)
Harici ve dahili sensör bağlantılı 

testo 176 P1

Dahili bir mutlak basınç sensörüne

ek olarak, testo 176 P1, iki harici

nem probuna bağlanabilmekte;

ortam koşullarının doğru bir

şekilde izlenmesini sağlamaktadır. 

Kalite, ölçülebilir niteliktedir.
Testo’nun ölçüm dünyasına bir göz atın. İlaç ve sağlık sektörüne özel kısa bir ürün

seçkisi aşağıda verilmiştir. 

Fark basınç
transmiter’i
Temiz oda uyumlu panel tasarımına

sahip 

testo 6383

testo 6383, düşük fark basınçların

izlenmesi amacıyla, özel olarak

tasarlanmıştır. Özellikleri ise nem

ve sıcaklığın ölçülmesi (opsiyonel),

ölçüm aralığı nihai değerinin

±%0.3’ü kadar doğruluk  oranı,

otomatik sıfır nokta ayarı ve self-

diyagnoz fonksiyonu şeklindedir.

Fark basınç 
transmiter’i
Nem/sıcaklık opsiyonlu 

testo 6381

Temiz oda koşullarını sabit

tutabilmek amacıyla, transmiter

testo 6381, ölçülen fark basınçtan,

hacimsel debi ve akış hızı

parametrelerini hesaplamaktadır.

Opsiyonel ölçüm probu sayesinde,

nem ve sıcaklık, tek bir cihazla aynı

anda kaydedilebilmektedir. 

Tek elle kullanılabilen pH / 
sıcaklık ölçüm cihazı
Sıvı ve yarı katı ortamlarda

uygulanmak üzere 

testo 206-pH2

testo 206 serisi cihazlar, hassas

ve hızlı sıcaklık dengelemesi

sağlayan, pH daldırma ucu ve

sıcaklık probu kombinasyonu

sayesinde öne çıkmaktadır. 

Nem transmiter’i
Kritik iklim uygulamaları için 

testo 6651

Prob serisi testo 660x ile kombine

edilen testo 6651, temiz odalarda ve

sayısız uygulama alanlarında birinci

sırada talep gören havalandırma

teknolojisidir. 

Ölçüm veri takip sistemi
Sıcaklık ve nemin sürekli olarak

ölçülmesi için

testo SaverisTM

Sezgisel olarak çalıştırılan ölçüm

veri takip sistemi testo SaverisTM,

ortamdaki, proseslerdeki ve

taşıma esnasındaki hassas mal ve

ürünlerin sıcaklık ve nem

değerlerini ölçmektedir. 
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Sağlık sektörüDepolama ve taşımacılık

°C hPa m/s %RH CO2 Lux

°C

%RH°C

°C %RH °C °Ctw hPa ppmV%RH

°C

°C

td g/m3

Sıcaklık datalogger’ı
(Tek kanallı)
Uzun süre sıcaklığı izlemek için

testo 175 T1

EN 12830 uyumlu datalogger

testo 175 T1, soğuk odaların ve

derin dondurucuların izlenmesi ve

taşıma sıcaklıklarının

dokümantasyonu için idealdir. 1

milyon ölçüm değerine sahip

büyük hafızası sayesinde sık sık

okuma yapma zorunluluğunu

ortadan kaldırır.

Nem/sıcaklık ölçüm cihazı
Entegre nem probu başlığı ile 

testo 625

Erişilmesi zor alanların ölçülmesi

amacıyla, entegre nem probu

başlığı, kolaylıkla

çıkarılabilmekte, havadaki nem ve

sıcaklığın ölçülmesi için prob

hattı (aksesuvar) ile tutacağa

yerleştirilebilmektedir. 

Sıcaklık ölçüm cihazı (Tek
kanallı)
HVAC alanında hızlı ve güvenilir

ölçümler için 

testo 925

testo 925, termokupıl problarının

hızlı ve güvenilir şekilde takılması

için idealdir. Radyo üzerinden

yapılan ölçüm veri transferi ile,

ilerideki bir sıcaklık probundan

alınan veriler kablosuz olarak

gösterilebilmektedir. 

Sıcaklık ve nem data logger’ı
(2 kanallı)
Harici nem sensörlü 

testo 175-H1

testo 175 H1, sıcaklık ve nem

değerlerini sürekli olarak

kaydetmekte ve gerektiğinde,

sıcaklık ve neme ek olarak, çiğ

noktasını göstermektedir. 

Nem transmiter’i
Havalandırma teknolojisi ve diğer

uygulamalar için 

testo 6681 

testo 6681, optimize ayarlama

kavramı ve ayrı otomasyon

sistemlerine entegrasyona uygun

arayüzler gibi ilave özelliklere

sahiptir. Self-diyagnoz ve erken

uyarı sistemi, sistem

sürdürülebilirliğini

yükseltmektedir. 

Termal görüntüleme cihazı
Daha hassas termal görüntüler

için 

testo 882

Termal görüntüleme cihazı testo

882 ile, anormallikler ve zayıf

noktalar, uzak bir mesafeden dahi

tespit edilebilmektedir. 76,800

sıcaklık ölçüm noktası ile, ölçülen

nesne üzerindeki her detayı

göstermektedir.  

İklimlendirme ölçüm cihazı
Akıllı kalibrasyon özelliği ile 

testo 480

Yüksek uçlu iklim ölçüm cihazı

testo 480 ve dijital probları, akış

hızı, sıcaklık, nem, basınç, ışık

yoğunluğu, radyan ısı, türbülans

derecesi ve CO2 gibi parametreleri

tek bir cihazla, güvenle

sağlamaktadır.

Daha  fazla  ürün  için www.testteknik.net
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Pratik ölçüm çözümlerine dair gereklilikler, gittikçe daha

karmaşık ve özel hale gelmektedir. Testo olarak bizler, endüstri

ve sektördeki bu müşteri gerekliliklerini tanımlamayı ve bu

gereklilikleri kalıcı olarak yeni teknolojilere çevirmeyi

amaçladık. Kapsamlı araştırmalarımıza devam etmekteyiz ve

on yıllardır piyasanın en ileri noktasındayız. Sensör

sistemlerindeki gerçek inovasyonlar, mikroelektronikte ve

ölçüm verilerinin saklanması alanındaki ilerlemeler, PC’ler ve

taşınabilir terminaller gibi diğer araçlarla kurulan iletişimdeki

gelişmeler, tüm Testo müşterilerine fayda sağlamaktadır.   

Yetkin hizmet

Testo, ölçüm teknolojisine ilişkin tüm sorularınız için

profesyonel ve güvenilir danışmanlık hizmeti sunuyor. Satış

yapıldıktan sonra da, kullanıcılarımıza dünya çapında, hızlı

destek sağlıyoruz. 

Araştırma ve geliştirme

Testo cirosunun yıllık olarak yaklaşık yüzde 10’unu Araştırma

ve Geliştirme alanına yatırmaktadır. Fizik, kimya, biyoloji, 

elektrotenoloji ve proses teknolojisi gibi birçok farklı

disiplinden gelen personelimiz, sensör ve ölçüm teknolojisinde

uygulamalı araştırmalar yürütmektedir. Testo, üniversitelerle ve

araştırma enstitüleriyle uluslararası işbirliği içerisindedir ve

birçok alanda, inovatif ölçüm teknolojisi ile ilgilenen kurullarca

temsil edilmektedir.

Sertifikalı güvenilirlik

Kalite güvence hiçbir kesintiye izin vermez. Testo Endüstri

Servisleri, geçerli olan tüm kılavuzlara uygun sertifikalı ka-

librasyon sunmakta, taşınabilir ve sabit ölçüm teknolojisinin

kalifikasyonu ve validasyonunu sağlamaktadır.  Kalibrasyonlar,

Testo’nun tesisimizde bulunan yüksek teknolojili akredite

laboratuvarlarında veya doğrudan müşterimizin şirketinde,

sahada yürütülmektedir.

Hassasiyetin 
temeli.
Tüm dünyada sizin iş partneriniz.

Biz Testo’yuz.
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Dünyanın her yerindeyiz!

İklimin korunması, enerji verimliliği ile yasalar ve

düzenlemeler, küresel bir öneme sahiptir. Testo bu konuda,

size her zaman uzman destek sağlamaktadır. Bizim için

önemli olan müşteriye yakın olmak ve onu sahada

desteklemektir. Bunu tüm dünyada 31 yetkili ofisimizle ve

80’i aşkın dağıtım ortağımızla başarıyoruz. Testo, tüm

dünyada 2300’ü aşkın çalışanıyla temsil edilmektedir.
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Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimiz, Testo’nun 50 yıllık deneyim ve kalitesine

güvenmektedir. 

TEST TEKNİK ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER TİCARET
1203/11 Sk. No:4 D:616 Karahasan Atlı İş Merkezi 
Yenişehir/İZMİR/TURKEY
Tel: +90 232 469 26 23 • Fax: +90 232 469 23 90
info@testteknik.net

www.testteknik.net


