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Endüstriye Yönelik Ölçüm Çözümleri

Araştırma ve 

geliştirme

Proje planlama Üretim ve Kalite

Güvence

Temiz oda ve bina 

havası

Bakım Depolama ve taşımacılık

Endüstrinin kalbi atsın...
Testo, gelenekselliği aşan modern teknoloji ile, çeşitli uygulamalar için hassas ölçüm 

teknolojileri sunmaktadır.
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Daha fazla hizmet, daha fazla güvenlik: 

Yan kuruluşumuz Testo Industrial Services (TIS)

ile, kalite güvenceli, özel ve onaylı servislerimizi

sizlere sunmaktayız. TIS, birçok tesiste 112 adet

ölçüm prosedürü için, DAkkS akredite

laboratuvarlarının tüm dünyada oldukça farklı bir

kombinasyonuna sahiptir. Yüksek kalite seviyesi

sayesinde, gerekli tüm kural ve yasaları

karşılamaktadır. Yeni ölçüm ve kalibrasyon

prosedürleri, yeni ortam ve bireysel hizmetler

sayesinde, TIS, test ve ölçüm ekipmanınızın

geçerliliğini artırmaktadır. 

Testo, endüstrideki birçok uygulama için, örneğin sistem geçerliliğini garanti altına almak, üretim güvenliğini artırmak veya sürekli olarak sıcaklığı ve

nemi izlediğiniz zamanlar için, özel bir çözüm sunmaktadır.

Testo’nun sundukları:

• Endüstrideki farklı uygulamalara özel ölçüm çözümleri 

• En yüksek doğruluk oranı veren profesyonel ölçüm

teknolojisi 

• Servis garantisi ve etkin destek 

• Profesyonel hizmet, danışmanlık, seminer ve eğitimler

Hammaddeler, enerji ve kompleks sistem teknolojisi, büyük

oranda organize edilmiş bir üretimin ana bileşenleridir.

Endüstri, tüm bunlara yıl boyu milyarlarca para

harcamaktadır. Bu sebeple, hammadde ve enerji tasarrufu

sağlayan, makinelerin ve sistemlerin çalışmasını sürdüren ve

proses güvenliğini ve dolayısıyla ürün kalitesini artıran, daha

etkin proseslere büyük tutarlarda yatırım yapılmaktadır.

Testo’nun yenilikçi ürün teknolojisi, üretim proseslerini,

geliştirme aşamasından bitmiş ürüne kadar her aşamada

desteklemektedir. 

Küresel bir oyuncu olmanın verdiği uzmanlıkla, sizlerle eşit

paydalarda buluşmaktayız. Çünkü tüm dünyaya profesyonel

ürün ve hizmet sunmaktayız. Ayrıca aynı geçmişe sahibiz:

ölçüm teknolojisinin temelleri, Almanya’nın hassas mekanik

geleneğinde yatmaktadır. 

Uygulama odaklı ölçüm teknolojilerimizin kökleri o günlere

dayanmaktadır. Gücümüzü, teknolojik yöntem

çeşitliliğinden almaktayız.

Testo cihazları, sıcaklık, nem, hava akış hızı, basınç, pH

değeri, CO2 konsantrasyonu ve daha birçok parametreyi

güvenle ve doğru şekilde ölçmekte, analiz etmekte ve

belgelemektedir. Tüm Testo ölçüm cihazları, ISO veya DAkkS

kalibrasyon sertifikalarına sahiptir. Üstelik, düzenlenen

kurslar, seminerler ve eğitimlerle, Testo, güncel, uygulama

odaklı bilgi birikimini, ölçüm teknolojisine ve sizlerin

uygulamalarına aktarmaktadır. 
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Araştırma ve geliştirme alanında yapılan birçok

uygulamada, sıcaklık ve sıcaklık eğrilerinin ölçülmesi

çok önemlidir. Örneğin elektronik bileşenlerdeki

istenmeyen sıcaklık gelişmeleri, ürünün kalitesini

azaltabilmektedir. Ölçümün kızılötesi radyasyonunu,

görüntü olarak temsil eden termal görüntüleme

cihazının kullanılması, mikrometre aralığındaki en

küçük nesnelerde dahi, yüzey sıcaklık ölçümünün

güvenle yapılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle, termal

görüntüleme cihazları, kalitenin korunmasını ve nihai

ürünün geliştirme aşamasındaki spesifikasyonlarını

desteklemektedir. 

Araştırma ve geliştirme alanında Testo avantajlarınız:

• Ölçüm parametrelerinin ve ortam koşullarının tam

olarak izlenmesi 

• Spesifikasyonların doğrulanmasına yönelik ölçüm

çözümleri 

• Ürün ve proses geliştirme amaçlı referans ölçüm

teknolojisi  

• Hassasiyet sayesinde daha doğru sonuçlar elde etme

Araştırma ve Geliştirme
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Sabit sıcaklık ve nem değerleri gibi kontrollü ortam koşulları, laboratuvarlarda başarılı araştırmaların yürütülmesi için temel bir ön koşuldur. testo SaverisTM

(bkz. ortadaki şekil), hem sabit hem de taşıma uygulamalarında, ortam koşullarının veya ölçüm serilerinin merkezden izlenmesi ve belgelenmesi görevini

üstlenir.  

Termal görüntüleme cihazı

testo 890

Fikrin ürüne dönüşmesine kadar geçen uzun sürede,

testlerin sonuçsuz çıkma riski, ekonomik sebeplerden dolayı

minimum seviyede tutulmalıdır. Başarılı bir araştırma ve

geliştirmenin ön koşulu olarak, sabit parametrelerin garanti

altına alınması mümkündür. Hassas Testo ölçüm teknolojisi,

laboratuvarınızda aşındırıcı çevresel etkileri yeniden

canlandırdığınız, motor testi tezgâhındaki yükleri simüle

ettiğiniz veya temiz odadaki entegre devreleri test ettiğiniz

anlarda, sizleri güvenle desteklemektedir.  

Kurulumlardaki ve bileşenlerdeki ısı akışının optimizasyonu,

ürün geliştirme aşamasının ana konusudur. Termal

görüntüleme cihazı testo 890 ile, yalnızca yüzey sıcaklığını

ölçmekle kalmaz, aynı zamanda termal prosesleri tam olarak

gerçek zamanda kaydedebilirsiniz. Termografik video kayıt

verileri, herhangi bir zamanda durdurulabilmekte ve analiz

edilebilmektedir. Piksel başına düşen tüm sıcaklık ölçüm

noktaları her zaman bulunmaktadır.

Testo’nun ölçüm cihazları ile, güvenilir sonuçlar elde etmek için standart koşullar

oluşturabilirsiniz.

İlerleme adına...
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Üretimde ve nihai üründeki giderleri azaltmak

amacıyla, endüstri, kaynak etkin proseslere veya

mekanik, elektrik veya pnömatik tahrikleri

mümkün olduğunca az enerji tüketen makinelere

yoğunlaşmaktadır. Bu durum için, “Yeşil” tüketici

ürünlerine ön koşul olarak “yeşil otomasyon”

terimi kullanılmaktadır. Bunlar düşük ağırlıklı

malzemeden yapılan kıskaçlar, sıkıştırılmış düşük

hava tüketimi olan pnömatik sistemler, elektrik

kullanan robotlar, minimum sürtünme sağlayan

vites üniteleri, kayma sürtünmesi yerine soğutma

döngüsü ile çalışan aşınmaz kablo taşıyıcıları,

etkin sürüş teknolojisi ve akıllı kontrol ve

havalandırma sistemleri şeklindedir.  

Testo’nun ölçüm teknolojisi ile, tüm endüstri alanlarına yönelik inovatif ve enerji

tasarrufu sağlayan çözümler üretebilirsiniz.

Sadeleştirme amacıyla tasarlandı,
optimize edildi ve oluşturuldu.

Proje planlama
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Sıcaklık, endüstrideki en önemli proses parametrelerinden biridir. Bunun için gerekli olan bilgi birikimi, sensör uzmanımız Testo Sensor GmbH

tarafından sunulmaktadır. Şirketimiz, uygulama alanlarınıza uygun şekilde, özel olarak tasarlanıp bir defaya mahsus yapılanlardan büyük seriler halinde

üretime varana kadar, sıcaklık probları geliştirmekte ve üretmektedir. 

Nem/sıcaklık transmiter’i

testo 6621

Makine ve sistemlerin proje planlamasındaki Testo

avantajlarınız: 

• Çeşitli ölçüm görevleri için esnek çözümler 

• Ölçüm verilerinin entegrasyonu için farklı arayüzler 

• Yüksek uygulama yetkinliği 

Endüstriyel prosesler hakkında bilgi sahibisiniz. Bir

mühendislik ofisi veya danışmanlık şirketinde çalışan bir

müdür veya personel olarak, tüm sistemlerde proje

planlama, kurulum, işletme, bakım ve servis konusunda

uzmansınız. Bir planlamacı veya danışman olarak,

müşterilerinize, proses etkinliği ve maliyetler bakımından

nelerin iyileştirilebileceğine dair bilgiler vermektesiniz. Her

endüstriyel prosesin temeli ve dolayısıyla proje planlamanın

temeli, ölçüm değerlerinin tam olarak kaydedilmesidir. Bu da

yalnızca yüksek performanslı ölçüm teknolojisi ile elde

edilebilmektedir. Testo, gerekli olan yasa ve rehberleri

karşılayan ve aynı zamanda kir ve zorlu proses koşullarıyla

başa çıkabilen, hassas ve dayanıklı cihazlarıyla, sizleri tüm

ölçüm işlemlerinizde desteklemektedir. 

Ölçüm çözümlerimizin çeşitliliğine bir göz atalım; kritik

koşulların tam tanısı ve tespiti için temiz oda uyumlu basınç

ölçüm cihazları gibi özel çözümlerle yapılan sabit

transmiter’lerden, ölçüm verilerinin kaydedilmesi ve

dokümantasyonu için gerekli olan izleme sistemlerine

varana kadar, alanınızda etkin ve başarılı işler yapmanız için

gereken her şeyi sizlere sunmaktayız. Örneğin, patentli nem

sensörüne sahip transmiter testo 6621’i ele alalım. Bu cihaz,

proje planlama esnasında doğruluk, güvenilirlik ve güvenlik

hususları için istenen yüksek gereklilikleri karşılamaktadır. 
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Elektrik, su, hatta gaz gibi ortamlar için, her

endüstriyel firmada tam şeffaflık sunulmaktadır. Öte

yandan, basınçlı hava, dahili olarak oluşturulmakta;

toplam ve farklı alanlardaki tüketilme oranı

bilinmeksizin dağıtılmaktadır. Bu bilgi olmadan,

sızıntıları tamir etme motivasyonunuz olmaz; veya

daha ekonomik tüketim için çalışmazsınız. Ne

kadar pahalı bir hata! Yapılan bağımsız bir

araştırma, sıkıştırılan havanın %40’ının boşa

harcandığını göstermektedir. Ortalama bir endüstri

firmasında, bu atık yılda 100.000’i aşkın Avro

anlamına gelmektedir. 

Ürün ile ölçüm
Nihayetinde önemli olan kalitedir. Testo’nun ölçüm teknolojisi ile,

kaliteye güvenle ve etkin şekilde ulaşırsınız.

Üretim ve Kalite Güvence
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Üretim ve kalite güvencedeki Testo avantajlarınız:

• Saha içinde hızlı test uygulamasına uygun mobil

ölçüm teknolojisi

• Proses kontrolü ve kalite güvence için sabit ölçüm

teknolojisi 

• Sürekli teste uygun veri takibi

Ölçüm ve veri izleme

sistemi 

testo SaverisTM

Basınçlı hava sayacı testo 6441, basınçlı hava tüketimini kaydetmekte, izlemekte ve belgelemekte; böylelikle şeffaflık sağlanmaktadır. Bu da, maliyet

azaltma önlemlerini almak ve enerji tasarrufu yapmakla ilgili proseslerden sorumlu olan kişilerin motivasyonunu yükseltmektedir. 

Sahada hızlı kullanılmak üzere tasarlanan, hassas, taşınabilir

ölçüm cihazlarımızı zaten bilmektesiniz; üstelik bu şekilde

günlük pratik testleriniz için de kendinizi yormanız

gerekmemekte. Bununla beraber, Testo, sürekli proses

kontrolü ve kalite güvence alanlarında kullanılan inovatif ve

uygun ölçüm teknolojilerinde de uzmandır. Takip sistemi testo

SaverisTM, sıcaklık verilerinin izlenmesi ve

dokümantasyonunu otomotize etmektedir. SaverisTM,

gerekli olan tüm bilgileri toplamakta, kablosuz olarak veya

Ethernet üzerinden iletmekte ve alt veya üst sınırlar

aşıldığında, gerçek zamanlı olarak SMS veya e-posta

yoluyla sizleri uyarmaktadır. 

Ürünlerinizi, uygun yüksek standartlara sahip teknoloji ile

üretmekte ve en modern ekipmanlara yatırım yapmaktasınız.

Somut geçmiş bilgileriniz ve yılların verdiği deneyim, her

zaman güvenle doğru sonuç elde etmenizin temelini

oluşturmakta. Sisteminizin sürekli geçerli olmasına ve

proses güvenliğine dikkat etmektesiniz. Bunun için en

önemli ön koşullardan biri, nem ve sıcaklık gibi kaliteyi ve de

akış hızı, basınç veya gaz konsantrasyonunu etkileyen tüm

parametreleri izlemektir. Testo, sizlere, sistemlerinizdeki

üretim havasını ve optimum ayarları sürekli olarak

izleyeceğiniz ve düzenleyeceğiniz, mutlak surette güvenilir

ölçüm sistemleri sunmaktadır. Bu şekilde ürün kalitenizi

artırabilir ve enerji tüketiminizi azaltabilirsiniz.
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Hassas ürünler, o ürünleri üreten personel ve bu amaçla

kullanılan cihazlar, üretim prosesinin kritik aşamaları

sırasındaki iyi hava koşullarına bağlıdır. Üretim holleri,

depolar ve ofis binalarındaki sıcaklık, temiz hava kaynağı ve

nem değerlerinin güvenli biçimde izlenmesi, bu sebeple,

endüstri için çok önemlidir. Zaten enerji yoğunluklu olan

üretimi dikkate aldığımızda, bu işlemlerin özellikle etkin bir

biçimde yapılması gerekmektedir. Testo’nun teknolojisi,

özen gösterme yükümlülüğünüzü güvenle yerine getirmenizi

ve kanıtlamanızı kolaylaştırmaktadır. 

testo 480, işyeri ve antrepolardaki sıcaklık ve bağıl nemin

izlenmesi için profesyonel bir iklim ölçüm cihazıdır. Gerekli

olan tüm değerleri, sürekli olarak kaydetmekte, saklamakta,

basmakta ve değerlendirmektedir.

Temiz odaların yüksek orandaki hassas dünyası, olağandışı

boyutlarda hassas bir ölçüm teknolojisi gerektirmektedir.

Yalnızca doğru nem ve sıcaklık ile tam olarak belirlenmiş

basınçlar, olası en küçük partikül veya mikroorganizma

sebebiyle oluşacak kontaminasyona karşı, mutlak bir

güvenlik sağlayabilmektedir. Fark basınç transmiter’i testo

6381, 10 Pa ila 1000 hPa arasındaki fark basıncı izlemek için

özel olarak geliştirilmiştir. Koşulları sabit tutabilmek için,

testo 6381, hacimsel debi ve akış hızı parametrelerini ek

olarak hesaplamaktadır. Otomatik sıfır noktası ayarı ile

entegre self-diyagnoz ve erken uyarı fonksiyonu, yüksek

seviyede ölçüm doğruluğu ve sistem geçerliliğini garanti

altına almaktadır. 

Temiz odalar ve bina havasındaki Testo avantajlarınız:

• Ortam koşullarıyla ilgili tüm faktörlerin güvenli şekilde

test edilmesi 

• Ortam koşulları nedeniyle, kalite kaybından kaçınma 

• Optimum ortam koşullarının oluşturulması   

• Personelin refahını sağlama 

Testo’nun ölçüm çözümleri, güvenilir hava kontrolünü sizin için kolaylaştırmaktadır. 

Kesinlik, yalnızca temiz odalar için geçerli değildir.

Temiz oda ve bina havası
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Temiz odalar, partikül ölçümleri temel alınarak,

1’den 9’a kadar ISO sınıflarıyla sınıflandırılmak-

tadır; ISO 1 en yüksek temizlik seviyesidir.

Stuttgart’taki Fraunhofer IPA tarafından işletilen

“dünyanın en temiz temiz odası”, on faktörle ISO

1 Sınıfını geçmektedir. Burada, bir metre küp

havada, 100 nanometre (0.1 mikrometre) boyu-

tunda yalnızca tek bir partikülün oluşmasına izin

verilmektedir. Yarı iletken endüstrisinde, 0.1

mikrometre çapındaki bir partikül, bir çipi yok

edebilmektedir. Otomotiv endüstrisinde ise, 100

mikrometrelik bir partikül, enjeksiyon jetini etkisiz

hale getirebilmektedir.

İklimlimlendirme ölçüm cihazı

testo 480

Temiz oda teknolojisinde, pozitif basınç bakımı, kontamine olmuş havanın içeri girmesini engellemektedir. Temiz oda koşullarının sabit tutulması için,

transmiter testo 6381, ölçülen fark basınçtan, hacimsel debi ve akış hızını ek olarak hesaplamaktadır. Opsiyonel ölçüm probları sayesinde, tek bir

cihazda aynı anda nem ve sıcaklık kaydı yapmak mümkündür. 
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Testo ölçüm teknolojisi ile, sistem sürekliliğini sağlar ve işletim maliyetlerini en aza

indirirsiniz. 

Yaşam döngü performansını artırın.

Bakım

Enerji etkin teknolojilerin satın alımı, çoğu zaman,

standart tekonlojilerden daha masraflı olmaktadır; bu

teknolojiler, çoğunlukla, kullanılan düşük enerji

vasıtasıyla yalnızca kendi masrafını çıkarmaktadır. Bu

durumu ekonomik açıdan dikkatlice

değerlendirebilmek için, yapılan hesaplamaya,

başlangıçtaki yatırımın yanı sıra toplam yaşam

döngüsü maliyeti de eklenmelidir. Bu sebeple,

“Mülkiyetin Toplam Maliyeti”, makine satın alım

kararının temelini oluşturmaktadır. Endüstri, özellikle

de büyük otomotiv üreticileri ve elektrik endüstrisi,

tahmini bakım masrafları ve sistem geçerliliği ile ilgili,

makine tedarikçilerinden garantili ifadelerde

bulunmalarını istemektedir.
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Makine ve sistemlerin servisindeki Testo avantajlarınız:

• Olası sorunların erkenden tanınması 

• Hatalı işlemlerden ve aksama sürelerinden kaçınma 

• Pürüzsüz bir operasyon için uygun maliyet    

Termal görüntüleme cihazı

testo 885

Üretim tesislerinizin günlük denetimi ve servisi için, sizlere, neredeyse her türlü uygulama için kapsamlı, bir dizi ölçüm cihazı sunmaktayız.

Örneğin, havalandırma ve ventilasyon alanında tüm ölçüm görevlerini yerine getiren iklimlendirme ölçüm cihazı testo 480’e bir göz atın.

Kompleks üretim tesisleri, endüstriyel üretimin devamını

sağlamak için gereklidir. Satın alımları maliyetlidir, ancak

işletim giderleri, yatırım toplamının çok daha üstünde

kalmaktadır. Yapılan tasarruflar, operatöre oldukça büyük

bir rekabet gücü kazandırmaktadır; bu sebeple bugünün

odak noktası, tüm yaşam döngüsü boyunca oluşacak

maliyetlerdir. Cihaz aksama sürelerinin, bu hesaplama

üzerinde oldukça negatif bir etkisi bulunmaktadır; üretim

kayıplarından bahis dahi etmemekteyiz. Bu nedenle elektrik,

havalandırma, ortam ve mekanik tedariği, önleyici şekilde

sürdürülmelidir.

Testo’nun endüstriyel termografi için ölçüm teknolojisi,

operasyonu etkisiz hale getirme potansiyeli olan kritik

alanların takip edilmesini kolaylaştırmaktadır. < 30 mK’lık

sıcaklık çözünürlüğüne sahip termal görüntüleme cihazı testo

885, en ufak farklılıkları dahi görünür hale getirmekte;

cihazın 30°’lik lensleri, ısı dağılımını büyük görüntü bölümleri

şeklinde kaydetmektedir. Bu şekilde hatalı işletimlerin ve

yangın riskinin önüne geçilmekte ve sistemin, aldatıcı

durgunluğunun ardında, kontrol altında olup olmadığı

hakkında şüphe duymanız gerekmemektedir. 

Testo SiteRecognition teknolojisi ile, periyodik

denetimlerinizde hem zamandan hem de efordan

kazanmaktasınız. Her ölçüm turu ardından termal görüntülerin

tanınması, saklanması ve idaresi, termal görüntüleme cihazı

tarafından, tam otomatik olarak yapılmaktadır.
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Taşımacılık ve depolamadaki Testo avantajlarınız:

• Tamamen kendi kendine yeten, 24 saatlik

dokümantas-yon için ölçüm çözümleri 

• Alt ve üst limitler aşıldığında otomatik uyarı sistemi 

• Şikayetlere karşı, kesintisiz kanıt dokümantasyonu

Depolama ve taşımacılık

Birçok alandaki hammaddeler, ara ürünler ve son

ürünler, higroskopiktir; dolayısıyla ortam havasına

nem ile bağlanırlar. İlaç, gıda ve resim üretiminde

kullanılan kuru kimyasallar, tozlar, granüller,

efervesan tabletler veya pigmentler gibi ince

granül maddeleri, topaklanma ve yapışma eğilimi

göstermektedir. Depolama ve taşıma

esnasındaki hatalı nem değerleri nedeniyle

oluşan aşınma, elektronik bileşenler için tehdit

oluşturmaktadır. Bu nedenle nem, ürünleri işleme

veya satış için kullanılamaz hale getirebilmektedir. 
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testo Saveris probları (bkz. ortadaki şekil), ölçüm verilerini, testo Saveris baz istasyonuna kablosuz olarak veya Ethernet üzerinden aktarmaktadır. Tanımlı

sınır değerlerden sapma olduğunda, sistem, optik veya işitilebilir alarmları SMS veya e-posta yoluyla devreye sokmaktadır. 

Haftanın 7 günü, 24 saat yüksek geçerlilik, bir endüstriyel

üretim ve lojistik gerçeğidir. Hammaddeler, ara ürünler ve

son ürünler, serbestçe dolaşabilmeli ve doğru zamanda

doğru yerde olmalıdır. Herhangi bir sıkışıklık, tüm tedarik

zincirini tehlikeye sokabilmektedir. Mutlak kalite garantisi

verdiğiniz bu ürünler, her zaman yüksek değerli, çoğu

zaman da aşırı hassas olan ürünlerdir. Katı müşteri

spesifikasyonları, hasar anında veya hasar ihtimaline karşı,

yasal kanıt sunabilmek adına, ortam koşullarını ve de sürekli

olarak izlenmesi ve kesintisiz olarak belgelenmesi gereken

uyumluluğu tanımlamaktadır. Testo ölçüm teknolojisi, büyük

sorumluluk gerektiren bu işi, sizin için kolaylaştırmaktadır. 

Depolar, konteynerler veya bağımsız müşteri

soğutucularındaki en önemli unsur, tam sıcaklık ve nem

değerleridir. Datalogger serisi testo 176 cihazları, talep

gören çevrelerdeki uygulamalara tam olarak uyum

göstermektedir. Bu cihazlar, sıcaklık ve nemin birçok ölçüm

sahasında paralel olarak ölçülmesine olanak tanımaktadır.

Mekanik etkilerden koruma amaçlı, dayanıklı metal gövdeler,

güvenilir ölçüm sonuçlarına ulaşılmasını sağlamaktadır.

Testo ölçüm çözümleri, hava verilerinin kesintisiz olarak izlenmesi ve belgelenmesi

işlemlerini kolaylaştırmaktadır. 

Endüstrideki ürünlerin güvenli devri için

Logger serisi

testo 176
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Proje planlama Üretim ve Kalite GüvenceAraştırma ve geliştirme

Sıcaklık probları

Önemli proses sıcaklığı için, Testo, çeşitli

uygulama alanlarında kişiye özel yapılan

sıcaklık probları sunmaktadır.  

Ölçüm ve veri izleme sistemi
testo SaverisTM

İzleme sistemi testo SaverisTM, depolama ve

taşıma esnasında, ortam verilerinin kesintisiz

ve tam otomatik şekilde izlenmesi ve

belgelenmesini sağlamaktadır. Gerekli olan

tüm verileri, merkezden kaydeder ve kablosuz

olarak ya da Ethernet üzerinden iletir; sınır

değerler aşıldığında ise gerçek zamanlı olarak

SMS veya e-posta yoluyla alarm gönderir.  

°C

Datalogger’lar
testo 175-H1

Datalogger testo 175 H1, işyeri ve depolardaki

sıcaklık ve nemin, uzun süreli olarak,

profesyonel şekilde izlenmesi için

kullanılmaktadır. USB ve SD kart arayüzüne

sahiptir; böylelikle verilerin okunması hızlı ve

kolay hale gelmektedir. 

°C %RH

Nem/sıcaklık transmiter’i
testo 6621

testo 6621, yüksek doğruluk oranı garantisi

veren patentli nem sensörü ile öne

çıkmaktadır. P2A yazılımı, harici bir arayüz

vasıtasıyla, sensörleri ve analog çıkışlarını

ayarlayabilir, analiz edebilir ve parametrize

edebilmektedir.

Nl Nm3/h

Basınçlı hava ölçer 
testo 6441 

Basınçlı hava sayacı testo 6441, basınçlı hava

tüketiminin kaydedilmesi, izlenmesi, kontrol

edilmesi ve belgelenmesi için tasarlanmıştır;

bu sebeple yalnızca basınçlı hava

sistemlerindeki sızıntıların belirlenmesinde ve

tüketim ile giderlerin tahsisinde değil, pik yük

yönetiminin uygulanmasında da geçerlidir.

°C

Termal görüntüleme cihazı
testo 890

640 x 480 piksel detektörü sayesinde, termal

görüntüleme cihazı testo 890, en yüksek

talepleri karşılamaktadır. SuperResolution

teknolojisi ile kombine edilen, megapiksel

kalitesindeki termal görüntüler,

kaydedilebilmektedir.

Tam radyometrik video ölçümü sayesinde,

termal prosesler gerçek zamanlı olarak

kaydedilebilmektedir. 

Ürün genel özeti.

Testo’nun endüstriye yönelik sunduğu ölçüm dünyasından kısa bir seçki aşağıda verilmiştir. 

Kalite, ölçülebilir niteliktedir.

%RH %RH°C°C hPa bar mbar L/h

L/h
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Baca gazı analizörü
testo 350

Taşınabilir baca gazı analizörü testo 350 ile,

endüstriyel brülör, sabit endüstriyel motorlar

veya baca gazı temizleme kulelerinin

optimizasyonu ve operasyon ölçümü ve de

resmi olarak belirtilen emisyon sınırlarının

kontrolü ve takibi, baca gazı analizi ile

yapılabilmektedir. 

°C

Daha fazla ürün www.testo.com’da

Termal görüntüleme cihazı
testo 885

Yeni kaydedici kamera tasarımına sahip,

termal görüntüleme cihazı testo 885,

döndürülebilir tutacak ve kıvrılabilir ekranı ile,

birçok inovatif özellik ve ideal ergonomi

sağlamaktadır. Mükemmel NETD < 30 mK ile

kombine edilen 320 x 240 piksel detektörü,

keskin odaklı termal görüntüler vermekte ve

bakım ve kalite güvencesi açısından daha

fazla güvenlik sağlamaktadır. 

Bakım Depolama ve taşımacılıkTemiz oda ve bina havası

°C

Kızılötesi termometre
testo 830-T4

testo 830-T4, temassız sıcaklık ölçümlerine

uygun, kızılötesi bir termometredir. Küçük,

erişilmesi zor veya tehlikeli ölçüm nesneleri

bile, güvenli bir mesafeden, herhangi bir sorun

olmaksızın ölçülebilmektedir. 

m/sNm3/hhPa

Fark basınç transmiter’leri
Yüksek doğruluk oranı ve uzun süreli stabilite

testo 6381

Temiz oda koşullarının sabit tutulması için,

transmiter testo 6381, fark basınçtan, ölçüm

aralığı nihai değerinin ± % 0.8’lik doğruluk

oranıyla, hacimsel debi ve akış hızı

parametrelerini hesaplamaktadır.

Logger serisi 
testo 176

testo 176 serisinin logger’ları, sıcaklık ve nemin

birçok ölçüm bölgesinde paralel olarak

ölçülmesini sağlamaktadır. Dayanıklı metal

gövdeler, güvenilir ölçüm sonuçları vermekte;

USB ve SD kart arayüzleri, verilerin

okunuşunu hızlı ve kolay hale getirmektedir.

td g/m3

°C %RH hPa m/s

CO2 Lux

İklimlendirme ölçüm cihazı
testo 480

İklimlendirme ölçüm cihazı testo 480,

havalandırma ve ventilasyon alanındaki tüm

uygulamalar için destek sağlamaktadır. Kanal

içi akış ve ızgara ölçümlerine ek olarak, testo

480, enerji tüketimi ve insanların konforuna

yönelik olarak, gerekli olan tüm ölçüm

parametrelerini kaydetmektedir. 

°C %RH mbar

hPa

NOlow SO2 H2S CxHy

°C O2 CO NOCOlow

NO2 hPa

m3/h

CO2
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Kesinliğin
temeli.

Biz Testo’yuz

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 ile 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, elektro-

teknoloji 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.

Almanya’da üretilmiştir – tüm

dünyada görev başında

Sertifikalı güvenilirlik

Kalite güvence hiçbir kesintiye izin vermez. Testo Endüstri

Servisleri, geçerli olan tüm kılavuzlara uygun sertifikalı kalib-

rasyon sunmakta, taşınabilir ve sabit ölçüm teknolojisinin

kalifikasyonunu ve validasyonunu sağlamaktadır.

Kalibrasyonlar, Testo’nun tesisimizde bulunan yüksek

teknolojili akredite laboratuvarlarında veya doğrudan

müşterimizin şirketinde, sahada yürütülmektedir.
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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

ofisimiz 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


