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Enerji ve Emisyon için Ölçüm Çözümleri

Verimlilik, ölçüm teknolojisinin konusudur.

Testo’nun sunduğu güvenilir ölçüm çözümleri, termal proses optimizasyonunu

kolaylaştırıyor.

Testo’nun ölçüm teknolojisi ile artan verimlilik:

• Kapsamlı cihaz ve prob alternatifleri, kolayca

değiştirilebilen gaz sensörleri 

• Düşük konsantrasyonlarda dahi, hassas baca gazı

analizleri

• Ülkelere özel versiyonlarda cihazlar

Tüm dünyadaki enerji tüketimi 1970 yılından bu yana iki

katına çıkmış durumdadır; yapılan tahminlere göre 2030

yılında bu rakam üç katına çıkacak. Bu büyümeyi

sınırlandıran doğal kısıtlamalar söz konusu. Fosil yakıtlar yok

olurken, bu yakıtların çıkarılması ve kullanımına biçilen

fiyatlar yükselmektedir. Egzoz gazında bulunan CO2, oksitler

veya is partikülleri çevreyi kirletmekte, iklim üzerinde etki

göstermekte ve sağlığımızı tehlikeye atmaktadır. İşte bu

nedenle, enerjinin daha verimli şekilde üretilmesi, termal

proseslerin optimize edilmesi ve emisyonların azaltılması

büyük önem arz etmektedir. Bu durum, büyük ve küçük

ölçekli yanma sistemi uzmanı olarak, resmi kurum eksperi

olarak veya servis teknisyeni olarak çalışan sizler için, geniş

bir spektruma sahip, ölçüm, test ve takip işlerini ortaya

çıkarmaktadır. 

Bir sistemin mümkün olan en iyi şekilde işletilmesi ile yasal

sınır değerlere en iyi oranda sadık kalma arasındaki denge,

yalnızca ölçüm teknolojisinin yardımıyla kurulabilmektedir.

Sürekli artan katılıktaki standartları ele aldığımızda,

emisyonların, düşük konsantrasyonlarda dahi güvenilir oranda

kanıtlanabilir olması gerekmektedir. Testo’nun ölçüm

teknolojisi, tam da bu amaçla geliştirilmiştir. Güvenilir cihaz

ve problarımız, ölçümlerinizde yüksek doğruluk oranı

vermektedir; kullanımları kolaydır ve kritik ortam

koşullarında dahi, her zaman kullanıma hazırdır. Böylece,

hem nokta kontrollerinizi veya uzun süreli ölçümlerinizi

yapar, hem de O2, CO, CO2, NO, NO2, SO2 ve CxHy

konsantrasyonlarını belirleyebilirsiniz. Testo’nun baca gazı

analizörleri, siz müşterilerimize yardımcı olmak amacıyla, ön

ayarlamaları yapılmış bir şekilde sizlere ulaşmaktadır.

Böylelikle ülkenize özel ölçüm parametreleri önceden

yüklenmiş olur.
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Testo, her yıl cirosunun yaklaşık % 10‘unu

Araştırma ve Geliştirme alanına

yatırmaktadır. Elde edilen sonuç ise,

endüstri ve ticaret alanlarında baca gazı

analizine uygun, uygulamalı olarak test

edilmiş araçlardır.  

Her yıl binlerce cihazımız kullanılmaktadır.

Testo, her gün, enerji verimliliği ve

emisyon ölçümü konularındaki yetkinliğini

kanıtlamaktadır.

Testo’nun yüksek performanslı baca gazı analizörleri sayesinde, emisyon testi veya termal proseslerin optimizasyonu sırasında, ölçüm görevlerinizi

güvenle yerine getirebilirsiniz. Cihazın hafızasına kaydedilen ölçüm prosedürleri, sahada, hızlı ve verimli ölçümlere ulaştırır.
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Enerji üretimindeki testo avantajlarınız:

• Sistemler her zaman optimum düzeyde ayarlanır ve

servis edilir

• Zorlu koşullar altında dahi, cihazlara büyük oranda

ulaşılabilirlik 

• Dayanıklı, güvenilir ve uzun ömürlü ölçüm teknolojisi 

• Uygun veri hazırlama ve analizi

Baca gazı analizörü 

testo 350

Üretimden tüketime kadar tüm tedarik zinciri boyunca,

yüksek enerji standartlarına ulaşmayı garanti altına

almaktasınız. Ölçülebilir kaynakları, yenilenebilir

hammaddeler kadar sürdürülebilir şekilde, işleyebilmekte

veya geri çevirebilmektesiniz. Yüksek verimlilik derecesine

ve çevre koruma standartlarına sahip modern sistem

teknolojisi, yakıt tüketimini ve emisyonları gerekli seviyelere

kadar azaltmaktadır. 

Klasik güç istasyonları, kesinlikle daha verimli çalışmaktadır.

Ancak, üretilen enerjinin, tüketici için de satın alınabilir

olması gerekmektedir. Üstelik, milyonlarca insan ve büyük

endüstri şirketleri, garantili, güvenli enerji kaynaklarına

güvenmektedir. Bu sebeple, enerji üreticisi olarak, sizlerin

sistemlerinizi, mümkün olduğunca ekonomik ve ekolojik hale

getirmeniz gerekmektedir. Testo, işletimi kolay ölçüm

teknoloji ile sizleri bu alanda güvenle desteklemektedir.

Sizlere yardımcı olan ön ayarlamalarımız sayesinde,

taşınabilir baca gazı analizörümüz testo 350, derhal

kullanıma hazırlanmakta ve brülörlerde, gaz tirbünlerinde,

endüstriyel motorlarda veya kojenerasyon tesislerinde ve

termal proseslerde yapılan tipik ölçüm işlemlerinde, sizlere,

güvenle kılavuzluk etmektedir. Kapalı odalar ve soğutma

döngüleri, cihazın elektronik parçalarını ve sensörlerini,

ortam havasındaki kontaminasyondan korumaktadır. 

Bu da, zorlu koşullarda dahi, her zaman hassas ölçüm

sonuçlarına ulaşacağınız anlamına gelmektedir. Cihaza,

kolay iletişim ve veri transferi amacıyla, birçok arayüz

eklenmiştir; böylece verilerinizi hazırlar, analiz eder ve yasal

olarak güvence altına alırsınız. İşte bu, uzun süreli, düşük

maliyetli ve verimli emisyon ölçümü demektir. 

Kaynakların korunması, emisyonların
azaltılması, sürdürülebilirliğin korunması
Testo ölçüm teknolojisinin yardımıyla, sistemlerinizin verimliliğinizi artırın.

Enerji Üreticileri
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Dünyada her gün yaklaşık 89 milyon varil petrol yağı

kullanılmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bu talebin 2016

yılına kadar her yıl günde 1.2 milyon varile kadar artabileceğini öne

sürmekte. IEA verilerine göre, doğalgaz tüketimi, halihazırda 3300

milyar metre küpün hemen altından aynı süre zarfında yaklaşık 500

milyar metre küpe kadar artabilmektedir. Yakıt fiyatları varil başına

yalnızca 1 dolar artarsa, bu tutar dünya genelinde giderleri yılda

toplam 32,5 milyar dolara çıkaracaktır. Gaz fiyatları aynı hızla

yükselmeye devam ederse, bu giderler neredeyse iki katına

yükselecektir.

Testo’nun ölçüm çözümleri, sisteminizi mümkün olduğunca ekonomik şekilde işletmenize yardımcı olur. Kullanışlı ve kullanıcı dostu baca gazı

analizörleri testo 340 (bkz. ortadaki şekil) ve testo 350 ile, enerji üretimindeki en zahmetli ölçüm işleminin bile üstesinden geleceksiniz. Gaz sensörleri,

önceden kalibre edilmiştir; test gazını ayarlamadan, diğer ölçüm parametreleriyle takas edilebilir, değiştirilebilir veya tamamlanabilir.
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Enerji giderleri etkin şekilde kontrol altında
Rekabete dayalı avantajlarınızı, sisteminizi optimum düzeyde ayarlayarak güvenceye

alın. Testo, doğru ölçüm çözümlerine sahiptir.

Yoğun enerji prosesleri

Enerji “üretilir” ve “tüketilir”; aslına bakarsanız, enerji, kimyasaldan termale,

termalden mekaniğe, mekanikten elektriğe, form değiştirir. Bu dönüşümler sırasında,

enerji “kaybolur.” Ancak sistem teknolojisi, çok daha fazla verimli hale gelmektedir.

Etkinlik algısı ve yakıt suisitimali, son on yılda gittikçe artmıştır. Gaz ve buhar

tirbünlerini birleştiren ilk güç istasyonu, 1950’lerin sonunda % 30 gibi iyi bir etkinlik

oranına ulaşmıştır. Mayıs 2011’de Almanya’da bulunan Irsching elektrik santralinde

devreye giren gaz tirbünü, etkinlik açısından % 60,75 ile dünya rekoru kırmıştır.

Üretilen kilovat/saat başına düşen gaz tüketimi, tüm dünyada gazla çalışan güç

istasyonlarının ortalamasının yaklaşık üçte birine denk gelmektedir. 
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Baca gazı analizörü

testo 340

Enerji giderlerinin artması ve çevre koruma düzenlemelerinin daha katı hale gelmesiyle, termal proseslerin verimliliği çok daha önemli hale gelmektedir.

Testo’nun baca gazı analizörleri (örn; testo 350, bkz. soldaki şekil) ve termal görüntüleme cihazları, üretim tesislerinizde optimum ayarlama ve izleme

yapmanızı desteklemekte ve şirketinizin rekabet gücüne güç katmaktadır.  

Çelik, çimento, cam ve kimyasallar gibi baz maddelerin

üretimi, enerji yoğunlukludur. Tesislerin birçoğu gece

gündüz çalışmaktadır. Bu nedenle, enerji tüketimi, belirleyici

bir gider faktörüdür ve rekabet gücünüzle doğrudan ilgilidir.

Aynı şekilde, her zamankinden daha katı olan yasal sınır

değerleri ve rehberler, çevreyi kirleten madde emisyonlarının

azaltılmasını talep etmektedir. Bu sebeple, enerji etkin,

emisyon azaltıcı teknolojilere yatırım yapmalısınız. Ancak, bu

teknoloji, tam etkinliğini yalnızca optimum düzeyde

ayarlanmış tesislerde gösterebilmektedir. Üretim kalitesi de

büyük oranda bu teknolojilere dayanmaktadır. Testo, hassas

ve güvenilir ölçüm teknolojisi ile, uzman birimlerin, müşteri

hizmetleri personeli ve üretim ve kalite güvenceden sorumlu

çalışanların yanındadır.

Baca gazı analizi, etkinlik derecesinin optimizasyonu

konusunda sizlere destek sağlamakta; böylelikle yakıt

tüketimini azaltarak, sistemlerinizin ulaşılabilirliğini

artırmaktadır.  Testo 340 veya testo 350 ile, sizlere, ölçüm

gereklilerine göre uyarlanmış ideal araçlar sunulmaktadır.

Yardımcı ön ayarlamalar sayesinde, yanma odasında tanımlı

gaz atmosferlerininin veya resmi olarak tanımlanmış

emisyon sınır değerlerinin baca gazı analizlerinde, tipik

ölçüm görevlerinizi güvenle yerine getirebilirsiniz.

Bununla beraber, Testo termal görüntüleme cihazları, 

1200 °C’ye varan yüksek sıcaklıklardaki ölçümlerde dahi,

yüksek çözünürlüklü termogram garantisi vermektedir. Testo

ölçüm teknolojisine yapacağınız bir yatırımla, sistematik

enerji yönetimine doğru ilk adımınızı atmış olacaksınız. 

Yoğun enerji proseslerinde Testo avantajlarınız: 

• Optimum enerji verimliliği ve emisyon kontrolü 

• Dayanıklı, kullanıcı dostu ölçüm cihazları 

• Uygulamaların veya düzenlemelerin değiştirilmesi

için, önceden kalibre edilmiş gaz sensörlerinin

kolayca değiştirilebilmesi 

• Denetim altında olmayan uzun süreli ölçümlerde

yüksek ölçüm doğruluğu 

• Önleyici bakım termografisi
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Denetleme mercileri

Temiz bir çevre için görev başında

Şömineler tehlike arz ettikleri için, yüzyıllar önce yetkili merciler,

şöminelerin takip edilmesi gerektiği ve nasıl kurulacağına dair

kurallar oluşturmaya başladılar. Sanayi devrimi sırasında, ev

sahipleri, tüccarlara bacalarını temizlemeleri için para ödedi,

çoğunlukla da dar bacalara çocuklarını soktular. Fabrika

sahipleri ise kendi işlerini kendileri yaptılar; çünkü daha iyi

yönetilen yanma proseslerinin kaliteyi artırdığını ve masrafları

düşürdüğünü fark ettiler. Aslına bakarsanız, havanın temizliğine

pek önem verilmedi; oysa bugün çok daha fazla önem veriliyor. 

Testo’nun ölçüm çözümleri ile, emisyon sınır değerlerini güvenle ve objektif olarak takip

edebilirsiniz.



9

Baca gazı analizörü

Testo 330

Denetleme mercilerindeki Testo avantajlarımız:

• Test edilmiş ve onaylanmış ölçüm ve analiz cihazları 

• Özel ölçümler için genişletilmiş ölçüm menüsü (örn;

gaz hattı testleri, islilik pompası ölçümü)

• Yasal geçerliliği olan ölçümlere özel çözümler 

• Kullanışlı grafik veri hazırlama 

• Ülkelere özel versiyonlarda cihazlar 

Düşük konsantrasyonların kanıtlanması, ancak tam ölçüm teknolojisi ile mümkündür. İslilik pompası ölçüm cihazı testo 308 (bkz. soldaki şekil), sürekli

olarak numune alarak, islilik pompasını tek basamaklı olarak dijital şekilde belirlemektedir. Ölçüm noktasını ısıtarak, en yüksek doğruluk seviyesine

ulaşmakta ve yoğuşma sonucunda ölçüm hatalarının oluşmasını engellemektedir.

Partikülat madde, sülfür ya da nitrojen oksit gibi çevreyi

kirleten maddelerin emisyonu, çevreyi ve sağlığımızı tehlikeye

atmaktadır. Sera gazları, iklimi olumsuz yönde etkilemekte,

karbon monoksit ise ölümcül zehirlenmelere yol

açmaktadır. 

Denetleme mercilerinin bir denetçisi olarak veya bir çevre

mühendisi olarak, sizler, çok daha katı hale getirilen yasal

sınır değerlere uymakla yükümlüsünüz. İşte bunun için,

Testo’nun testo 330 gibi taşınabilir baca gazı analizi

cihazlarına güvenebilirsiniz. Bu cihazlar, en şiddetli

koşullarda dahi, günlük kullanımda güvenilir sonuçlar

vermektedir. 

Testo’nun tüm ölçüm cihazları, ergonomik olarak

tasarlanmakta ve sezgisel olarak çalıştırılmaktadır. Kolay

menü yapısı, ölçüm sonuçlarının grafiklerinde yüksek

çözünürlük, tesis içinde doğrudan çıktı alma veya entegre

kayıt cihazı gibi özellikler, tartışmaya açık olmayan, resmi

ölçüm değeri raporlarının oluşturulmasında işinizi oldukça

kolaylaştırmaktadır. Özel olarak tasarlanmış donanım ve

yazılımlar sayesinde, ölçüm cihazınızı kendi gereksinimlerinize

göre doğrudan ayarlayabilmektesiniz. Testo’nun ölçüm

teknolojisi, gereksinimlerinizi aşmaktadır; çünkü cihazlarımızın

ve sensörlerimizin hassasiyeti konusunda, biz kendimiz, bu

ürünleri en yüksek taleplerde bulunarak, geliştirmekteyiz. 
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Termal sistemlerin her zaman optimum verimlilikle çalışmasının ön koşulu, dikkatli bakımdan geçmektedir. Testo’nun hassas baca gazı analizörleri

sayesinde, hedef değerde oluşan en küçük sapmaları dahi fark etmeniz ve derhal uygun önlemleri almanız sağlanmaktadır. 

Müşteri hizmetleri

Müşteri hizmetlerinde enerji verimliliği,
sistem güvenliği ve danışmanlığı

Yanma sistemlerinin optimum düzeyde ayarlanması ve bakımı için güvenli ölçüm

çözümleri sunmaktayız.

Enerji her yerdedir: Sanayi, büyük yanma sistemleri için

büyük çapta elektrik ve proses ısısı üretir. Toplam tüketimin

yaklaşık üçte biri, binaların ısıtılması, havalandırılması ve

ventilasyonu içindir. Isınmaya yönelik inovatif teknik

çözümler, enerji üretimini daha etkin hale getirmekte ve

çevreye zararlı maddelerin emisyonunu azaltmaktadır.

Ancak; sistemlerin optimum düzeyde çalışması ve yasal

emisyon sınır değerlerine uymak, yalnızca düzenli

denetimlerle mümkündür.  

Enerji sistemleri veya yanma tesislerindeki bir servis

teknisyeni olarak, sizler için en önemli nokta, mükemmel

destek sayesinde elde edilen müşteri memnuniyetidir.

Sizler, rutin bakım sırasında veya sorunları çözerken,

hassas ölçüm teknolojilerine güvenmektesiniz. 

Testo’nun taşınabilir baca gazı analizörü ile, kazanlar,

brülörler, gaz tirbünleri ve endüstriyel motorların devreye

sokulması ve ayarlanması sırasında, tüm ölçüm görevlerinizi

yerine getirmektesiniz. Termal görüntüleme cihazlarımız, kritik

uygulama koşulları altında, jeneratörlerde, motorlarda veya

şalt dolaplarında önleyici bakım için, yüksek çözünürlüklü

görüntüler sağlamaktadır. 

Ölçüm cihazları, sizin için teknik destek ekipmanları gibidir;

işinize ne kadar uygunsa, uygulamanız o kadar iyi olur.

Bizim için de aynı durum geçerli. İşte bu sebeple, Testo

ölçüm cihazları, bütün işlevselliklerinin yanı sıra, kullanımı

kolay, dayanıklı ve uzun ömürlü cihazlardır. Bu şekilde,

gerektiğinde, doğrudan tesis içinde, ölçüm sonuç

raporlarını oluşturabilmektesiniz. Olur da memnun

kalmazsanız, bize yüzde yüz güvenebilirsiniz; çünkü, biz

birinci sınıf hizmete çok önem veriyoruz.

Müşteri hizmetlerindeki Testo avantajlarınız:

• Termal tesisler ve enerji sistemlerinin optimum

düzeyde ayarlanması 

• Güvenli mesafeden uygun termografi 

• Sanayiye uygun ve kirden etkilenmeyen, taşınabilir

cihazlar  

• Hızlı operasyon hazırlığı ve yardımcı ön ayarlamalar

sayesinde zamandan kazanma 
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Termal görüntüleme cihazı

testo 885

Termografi, kızılötesi rasyasyonu görünür hale getiren bir görselleştirme

prosesidir. Bu işlem, termal görüntünün, elektrik ve mekanik bileşenler

üzerindeki ısı dağılımını göstermesini sağlamaktadır. SuperResolution

teknolojisi sayesinde, Testo’nun yüksek çözünürlüklü termal görüntüleme

cihazları, konvansiyonel cihazlara kıyasla çok daha iyi bir görüntüleme

kalitesi sunmaktadır. Bu yeni teknoloji, dört kat daha yüksek ölçüm

değerine ulaşmakta ve 1,6 kat daha yüksek geometrik çözünürlük

sağlamaktadır. Bu sayede, termal görüntüleme, termografik ölçümlerde

çok daha fazla ayrıntıyı göstermekte ve daha fazla güvenlik sunmaktadır.
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Enerji ve Emisyon için

O2 CO COlow NO

NOlow NO2 SO2

Smoke
no.

O2 CO2 hPa °CCO

O2 CO2 CO/H2 NO °C hPa

İslilik pompası ölçüm cihazı
Kızılötesi arayüz ile

testo 308

Testo 308, kolay, elektronik islilik

pompası ölçümü amacıyla

tasarlanmıştır. Bu ölçüm cihazı

özellikle, basit menü yapısı ve

ergonomik tutacağı ile kullanıcı

dostudur. 

Baca gazı analizörü
Kompakt tasarım

testo 340

Testo 340, emisyon kontrolleri ve

termal proseslerin izlenmesi için

ideal bir baca gazı analizörüdür.

Kullanıcı, cihaza 4 adede kadar

gaz sensörü yerleştirebilir. 

Baca gazı analizörü
Özel sınıf tanıtıcı cihaz

testo 327-2

Testo 327-2, profesyonel baca

gazı analizine uygun tanıtıcı bir

ölçüm cihazıdır ve 2 gaz

sensörüne yetecek alana sahiptir.

Yanma direncini, °C, O2, CO2, CO,

baca çekişini, diferansiyel sıcaklığı

ve diferansiyel basıncı ölçer. 

Baca gazı analizörü
500,000 okuma hafızalı

testo 330-2 LL V2010

Testo 330-2 LL V2010’un başlıca

avantajları, ısıtma sistemlerinin

profesyonel olarak analiz edilmesi

amacını taşıyan, ölçüm verilerinin

grafiklerinde yüksek çözünürlüklü

görüntü ve Uzun Ömürlü

sensörlerden oluşmaktadır;ayrıca 3

adet gaz sensörüne ve gaz hattı

testleri, katı yakıt ölçümü gibi

genişletilmiş ölçüm menüsüne

yetecek alana sahiptir.   

Ürün genel özeti

Kalite ölçülebilir niteliktedir.
Testo’nun ölçüm dünyasına bir göz atın. Enerji ve emisyon alanından küçük bir seçki

aşağıda verilmiştir.
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Ölçüm Çözümleri

O2 CO COlow NO NOlow

NO2 SO2 CO2 H2S

°C

O2 CO NO2

SO2 CO2 CxHy

NO

%H2O

°CCxHy

Termal görüntüleme cihazı
Ergonomik kaydedici kamera tasarımı

testo 885

SuperResolution teknolojisi ile

beraber yüksek çözünürlüklü

detektörü sayesinde, mükemmel

görüntü kalitesine (640 x 480 piksel)

ulaşılır. 30 mK’lık termal hassasiyeti,

en ufak sıcaklık değişikliklerini dahi

saptar.

Referans baca gazı analizörü
Endüstriyel egzoz gazları için

testo 360-3

Testo 360-3, TA Air, 13. ve 17.

BImSchV’ye göre uygun şekilde

test edilmiş bir baca gazı

analizörüdür; ve 7 adede kadar

gaz sensörü alabilir. Ölçüm

doğruluğu, sabit ölçüm teknolojileri

ile kıyaslanabilir niteliktedir. 

Termal görüntüleme cihazı
Döndürülebilir ve kıvrılabilir ekran

testo 876

Termal görüntüleme cihazı testo

876’nın büyük, döndürülebilir ve

kıvrılabilir ekranı ile, her zaman

ekranda doğru görüntüyü görür;

böylece maddeleri ve bileşenleri

güvenle ve kolayca test

edebilirsiniz. Telefoto lens

fonksiyonları ve birçok kullanışlı

analiz opsiyonu, termografik

ölçümleri yaparken, sizlere çok

daha fazla olanak sağlar. 

Baca gazı analizörü
Çıkarılabilir kontrol ünitesi ile

testo 350

Uzun süreli emisyon ölçümleri

için, entegre gaz hazırlama ve 6

adede kadar gaz sensörüne

uygun, profesyonel baca gazı

analizörü. Uygulamalara özel

menü yapısı, kolay kullanım

sağlar. 

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 ve 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, elektroteknoloji 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

kalibrasyon 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. 

Kesinliğin temeli

Almanya’da üretilmiştir.

Tüm dünyada görev başında!

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 yan kuruluşumuzla 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


