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Isıtma, Soğutma ve Havalandırma 
Sistemleri için Ölçüm Çözümleri 
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Konu enerjiye geldiğinde, binalar, yalnızca bir bütün olarak

optimize edilebilen, bağımsız sistemlerdir. Buradaki denge,

sistem teknolojisi ile yapı fiziğine ilişkin değişkenlerin doğru

etkileşimine dayanmaktadır. Herhangi bir müdahale,

etkileşimi beraberinde getirmektedir. Enerji verimliliği, bu

hususta önemli bir rol oynamaktadır; bazı durumlarda artan

nem sebebiyle olsa dahi, bina hasarlarının engellenmesi de

aynı role sahiptir. Bu işin sorumluluğu, havalandırma işinden

anlayan uzmanlardadır. Testo ölçüm teknolojisi, HVAC

tüccarlarını, tesis müdürlerini, mimarları, tedarik

mühendislerini, uzmanları ve enerji danışmanlarını

desteklemektedir. 

İsterseniz sıcaklık, hava akış hızı, çiğ noktası, pH değeri, ışık

veya ses seviyesi ölçümü yapın, isterseniz baca gazı analizi

yapın ya da binalardaki ve kurulumlardaki termal köprüleri ve

zayıf noktaları saptamak için termal görüntüleme

cihazlarımızdan birini kullanın, Testo’nun ölçüm ve analiz

cihazları, gerekli olan tüm ölçüm parametrelerine, hızlı,

güvenli ve doğru bir şekilde erişmenizi sağlamaktadır.

Elde ettiğiniz sonuçları ve test raporlarını, gerekli olduğunda

sahada, eksiksiz olarak analiz edebilirsiniz. Geniş aksesuar

seçenekleri ve özel olarak geliştirilmiş yazılım sayesinde,

Testo ölçüm cihazınızı, gerekliklerine uygun şekilde

özelleştirebilirsiniz. Bu da kendi işinize odaklanmanızı

sağlayarak, size zaman kazandırır.

İç ortam havasını kontrol edebilmek için ihtiyacınız olan

her şeyi Testo sizlere sunuyor:

• Maksimum sistem etkinliği

• Tek bir cihazla ölçüm, analiz ve dokümantasyon

• Kolay kullanım

• Teknik destek ve kalibrasyon imkanı

İşletim veya bakım işleminde, Testo’nun ölçüm çözümleriyle, ısıtma, havalandırma, soğutma ve ventilasyon sistemlerini optimum etkiyle çalışacak

şekilde ayarlayabilirsiniz. Konfor seviyesi ölçümlerinde dahi, Testo’da birçok ölçüm cihazı ve probu ile karşılaşacaksınız. Testo’nun tüm cihazları

dayanıklı ve kullanışlıdır, kolay bir kullanıma sahiptir. 

Isıtma, soğutma, havalandırma ve ventilasyon için ölçüm çözümleri

İyi bir ortam koşulu, önceden
ölçülebilmektedir.
Testo’nun ölçüm çözümleri ile, konforlu bir oda koşulu elde edebilir ve enerji tüketimini

kontrol altında tutabilirsiniz. 
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Rio de Janeiro’da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde, Milletler Topluluğu,

1992 yılında çevre korumaya ilişkin alınacak önlemleri açıkladı. Mevcut binalarda, enerji

tüketiminin ve zararlı sera gazlarının azaltılmasına yönelik oldukça büyük bir potansiyel

mevcuttu. Bu nedenle, tüm dünyadaki düzenlemeler, enerjinin verimli şekilde kullanılması

üzerine yazıldı. 
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Isıtma ve sıhhi tesisattaki Testo avantajlarınız:

• Farklı uygulamalar için ölçüm cihazları, problar ve

aksesuarlar 

• Değiştirilebilir, önceden kalibre edilebilir gaz

sensörleriyle, son teknoloji ürünü baca gazı

analizörleri 

• Gaz hattı testi ve katı yakıt ölçümü

• Maksimum dayanıklılık ve optimum ölçüm uygunluğu

Konforlu odalar için doğru sıcaklık
Testo, enerjiyi etkin ve güvenilir bir şekilde

kullanabilmeniz için ihtiyacınız olan ölçüm cihazları

konusunda çözüm ortağınızdır.

Konu ısıtma olduğunda, müşterileriniz sorunlara karşı fikir

sahibi olabilirler. Deneyimli bir uzman olarak, sizin her türde

kompleks ısınma sisteminde çalışabiliyor olmanız

gerekmektedir. İçinde bulunduğunuz endüstri, teknoloji,

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, yasalar ve

standartlar nedeniyle değişikliğe uğrayabilmektedir. Odak

noktası, sürekli olarak çevre koruma, emisyonlar ve enerji

verimliliği üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Testo ölçüm teknolojisi, standartlara uygun ve enerji verimliliği

sağlayan ısınma sistemlerinde analiz yapabilmenizi

kolaylaştırmaktadır. Değiştirilebilir, önceden kalibre edilmiş

sensörler sayesinde, sistemin uygun baca gazı değerlerine

sahip olup olmadığını ölçmekte, analiz etmekte ve

belgelemektedir. Tedarik ve sistem bileşenleri doğru şekilde

kurulmalıdır. Hiçbir yerde gaz kaçağı olmamalıdır.

Soğutma teknolojisinde, Testo’nun dijital çeşitliliği, soğutma

sistemlerinin ve ısı pompalarının hizmete sokulmasını,

işletilmesini ve korunmasını kolaylaştırmaktadır. Cihazın

okunaklı ekranına baktığınızda, tek bir cihazla hem basıncı,

hem sıcaklığı hem de vakum seviyesini görebilmektesiniz. 

Kalibre edilmiş, güvenilir Testo ölçüm teknolojisi ile,

müşterilerinize katma değer sağlayabilirsiniz. Yetkin bir

enerji danışmanı olarak, zayıf noktaları vurgulayabilir,

iyileştirme ve hizmet olanakları sunabilirsiniz. Üstelik,

dayanıklı, uzun ömürlü Testo cihazlarının takip masrafları

oldukça düşük olmaktadır.

Isıtma ve sıhhi tesisat

Baca gazı analizörü

Testo 330-2 LL v2010
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Enerji verimliliği olan binalara uygun uluslararası “Teknoloji Yol Haritası”, binaların

ısıtılması ve soğutulması için gerekli enerjinin, bugünki gelişme oranıyla 2050 yılında

4.500 milyon ton yağ şeklinde artacağı varsayımı üzerinde çalışmaktadır. Buna karşı

önlemler alındığı taktirde, binalardaki ısınma ve DHW talebi üçte bir oranında

azaltılabilmektedir. 

Isıtma sisteminiz doğru çalışıyor mu? Testo’nun ölçüm teknolojisi ile bunu hemen öğrenebilirsiniz. 2 noktalı lazer işaretlemesine sahip testo 830 IR 

termometresi (bkz. soldaki şekil) ile, son derece doğru sıcaklık ölçümleri yapabilirsiniz. Kullanışlı manometrelerimizle, gaz ve su kurulumlarınızın

basıncını ve sızdırmazlığını kontrol edebilirsiniz. 
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Havalandırma ve ventilasyon

Oturma odalarının kontrollü olarak
havalandırılması ve konfor seviyesinin
ölçülmesi, güvenle gerçekleşiyor.
İster evinizde, ister işyerinizde olsun, Testo’nun ölçüm teknolojisi ile,

sağlıklı havalandırmaya ilişkin somut bir olanağınız var.

Odadaki havanın kalitesi, öncelikli olarak hem oksijene hem de CO2

seviyesine bağlıdır. Makul oran, 1000 litre havada maks. 1 litre CO2 veya

1000 parça/milyon (ppm) şeklindedir. Odadaki CO2 seviyesi, bu sınırı

geçer ve uzun süre o şekilde kalırsa, kişilerde baş ağrısı ve konsantrasyon

bozukluğu meydana gelebilmektedir. 
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Vana anemometresi

testo 417

Havalandırma sistemlerindeki Testo avantajlarınız:

• Ortam havasındaki değişkenlerin hızlı test edilmesi ile

zaman kazanma

• Standartlara uygun VAC sistem kurulumu 

• VAC, konfor seviye ölçümleri ve ofis ortamlarında 

kontrollü havalandırma için kapsamlı cihaz ve prop 

alternatifleri 

• Tek bir cihazla iç hava kalitesi ölçümü

Testo, çalışma ortamındaki havanın iyi olması amacıyla kullanılmaktadır. Kompakt testo 417 anemometresi ile, akış hızını ve debisini hızlı ve kolayca

ölçebilirsiniz.testo 435 çok fonksiyonlu ölçüm cihazı (bkz. sağdaki şekil) ile, odadaki havanın kalitesini değerlendirmek için, CO2 seviyesini, hava sıcaklığını

ve nemi ölçebilirsiniz. 

Sağlıklı bir çalışma ortamının oluşması için kilit nokta,

yüksek hijyen kalitesine sahip, doğal olarak sağlıklı bir

havanın olmasıdır. Evinizdeyken, oturma odalarınızı kontrollü

şekilde havalandırmak, konforu arttırmakta ve enerji

tüketimini azaltmaktadır. Odadaki hava şartları, yalnızca

fiziksel, kimyasal ve biyolojik limit değerleri kontrol altına

alındığında, konforlu olabilmektedir.

İşte bu nedenle havalandırma sistemi (VAC sistemi)

uzmanları, hava kalitesini ölçmekte ve değerlendirmektedir.

İlgili tüm parametrelere uygun olan Testo ölçüm teknolojisi,

bu işi verimli ve güvenle yapmanızı ve zamandan

kazanmanızı sağlamaktadır. 

Akış, sıcaklık, nem, basınç, aydınlatma, radyan ısı, türbülans

ve CO2 konsantrasyonu, testo 480 referans ölçüm sayesinde

kaydedilebilmektedir. Akıllı probları, sizlere doğru ölçüm

değerlerini vermekte; meydana gelen sapmalar, kalibrasyon

sonrası otomatik olarak ayarlanabilmektedir.

Testo’nun çok fonksiyonlu ölçüm cihazları, yalnızca

standartlara uygun ölçüm yapmanızı sağlamakla kalmayıp,

aynı zamanda, PC yazılımlarını kullanarak profesyonel

raporlarınızı hızla yazmanıza olanak tanımaktadır. Yeni

binalarınız için, renovasyon yapılırken veya şikayet halinde,

odalarınızda mükemmel hava koşullarının oluşması için testo

çözüm ortağınız olmaya devam etmektedir.
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Dijital teknoloji, hayatın tüm alanlarında yer etmiş

durumdadır; soğutma endüstrisi de aynı şekilde.

Analog çeşitlilik, halen yaygın biçimde kullanılmaktadır.

Ancak, yapılan birçok çalışma, tüm soğutma

sistemlerinin yaklaşık dörtte üçünün hatalı şekilde

kurulduğunu göstermektedir. Dijital manifoldlarımız,

müşterilerimize %12,5’e varan oranlarda enerji

tasarrufu sağlamaktadır. 

Soğutma teknolojisindeki Testo avantajlarınız:

• Soğutma sistemlerinin ve ısı pompalarının optimum

şekilde ayarlanması  

• Ayrıntılı hata analizi için uzun süreli takip 

• Kolay ve zaman kazandıran işletim için entegre

vakum ölçümü ve sızıntı testi  

• Uygun PC analiz yazılımı “EasyCool”

Soğutma

teknolojisi
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Soğutma mühendisleri gelenekçi olabilmektedir. Soğutma

sistemlerinin işletilmesi, hizmete sokulması ve bakımı

sırasında, uzun süre boyunca güvenle çalıştığı kanıtlanan

analog teknolojisine oldukça güvenmektedirler. Öngörülen

gelecekte, günlük bakım işlerinde yalnızca dijital manifoldlar

kullanılacaktır. Böylece çeşitli işletim parametreleri, yalnızca

tek bir cihazla ölçülerek, zamandan kazanılabilmekte ve

analog teknolojiye kıyasla daha fazla güvenilirlik

sağlanabilmektedir. 

Testo ölçüm teknolojisi, rutin kontroller ve hızlı hata analizi

için güvenilir destek sağlamaktadır. testo 570 dijital

manifold, olası ölçüm gereksinimlerini tek seferde yerine

getiren, etkin ve güvenilir bir araçtır. Halihazırda 40 adet

soğutucu eklenmiş durumdadır. Sıcaklığın, akışın ve yağ

basıncının kapsamlı olarak analiz edilmesi için birçok prob

bulunmaktadır. Ayrıca, sistem aşırı kızdırma ve aşırı

soğutma değerlerini aynı anda hesaplayabilmektesiniz. 

Tüm ölçümlerin cihazın dahili hafızasında kaydedilebilmesi

sayesinde, doğru sistem bakımı belgelenebilmektedir.

Kapsamlı analizler, “EasyCool” yazılımımız sayesinde PC

üzerinde takip edilebilmektedir. Müşterileriniz, güvenilirlik,

yüksek sistem geçerliliği ve etkin işletimden

faydalanabilirler.

Dijital manifoldlar profesyonelleri çok daha
ileriye taşıyor.
Testo’nun soğutma teknolojisine yönelik ölçüm çözümleri, rutin görevleri ve hata

analizini güvenli bir şekilde ele almaktadır.

Dijital manifold

testo 570

Testo’nun ölçüm çözümleri ile, örneğin testo 550 dijital manifold (bkz. ortadaki şekil) ile, soğutma sistemlerinizin ve ısı pompalarınızın her zaman doğru

şekilde çalışmaları sağlanmaktadır. Elektronik analizörlerimiz ve sızıntı detektörlerimiz, hem rutin servis ve bakımda, hem de hızlı hata analizinde sizlere

optimum destek sağlamaktadır.
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Binalardaki havalandırma

Havalandırmanın etkin biçimde yönetilmesi

testo 480 çok fonksiyonlu ölçüm cihazı, akış, sıcaklık, nem,

radyan ısı ve CO2 gibi havalandırma parametrelerini

kaydetmektedir.  Meydana gelen sapmalar otomatik olarak

ayarlanabildiği için, probların kalibre edilmesinden sonra,

son derece güvenilir ölçüm sonuçlarına ulaşmaktasınız.

Testo, termografik incelemelerde, saklı yapısal kusurları,

erişilmesi zor boru hatlarındaki sızıntıları saptamak için

kullanılabilecek, yüksek çözünürlüklü termal görüntüleme

cihazları sunmaktadır.

Testo’nun üstün teknolojisi, binaların ve fabrikaların enerji

denetimini kolaylaştırmaktadır. Bu da, gelecekte enerji

verimliliği konusunda, size ekstra bir güç sağlayacaktır.

“Zamandan tasarruf + müşteri memnuniyeti = sıfır şikayet”.

Paris’teki Uluslararası Enerji Ajansı, 2050 yılı itibariyle, bina

alanlarında, global çapta % 300’den fazla artış

beklemektedir;  bu da ısıtılması, havalandırılması ve

soğutulması gereken yeni binalar demektir. Bu durum,

enerjinin verimli ve çevreye uygun şekilde kullanılmasını daha

da önemli hale getirmektedir. Mevcut ve gelecekteki yasalar,

tüketimin azaltılması yönünde katı önlemler getirmektedir.

Şirketler, maliyetlerini azaltmak için enerji kontrolünü

optimum düzeye getirip fabrika enerji birimleri

bulundurmaktadırlar.

Testo, siz uzmanlara, işyerlerinin havalandırılmasına yönelik

olarak doğru, hızlı ve kullanımı kolay ölçüm cihazları

önermektedir. Bu şekilde, antrepolarda ve soğuk odalarda,

üretim holleri ve sunucu odalarında sabit olarak kontrol

edilen hava şartları elde edebilirsiniz.

Bina teknolojisindeki Testo avantajlarınız:

• Daha fazla enerji etkinliği için geniş çapta ölçüm

cihazları 

• İklimlendirme sistemlerinde kullanılabilecek portatif

ölçüm cihazları

• Antrepoların ve soğuk odaların uzaktan izlenmesi 

• Yalıtım hatalarını ve ısı kaçaklarını saptayan yüksek

çözünürlüklü termal görüntüler

İklimlendirme ölçüm

cihazı

testo 480

Her zaman mükemmel bina havasına ulaşmak: 

Testo’nun ölçüm çözümleri ile, havalandırma sisteminiz her zaman

optimum performansa göre ayarlanır.
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Kontrollü oda sıcaklığı, hem insanlar hem de hassas cihaz ve ürünler için oldukça önemlidir. Testo’nun modern iklimlendirme ölçüm cihazları sayesinde,

gerekli olan tüm havalandırma sistemlerindeki değişkenleri hızlı ve uygun şekilde belirleyebilir ve sistemlerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek

için yüksek çözünürlüklü termal görüntüleme cihazlarımızı (bkz. sağdaki şekil) kullanabilirsiniz.

VAC sistemleri, odada hoş bir hava oluşturmakta, yüksek hava kalitesi sağlamakta,

kokuları, kirletici maddeleri ve çeşitli termal yükleri ortadan kaldırmaktadır. Bunu sağlamak

ve enerji maliyetlerini kontrol altında tutmak için, düzenli olarak hijyen ve enerji

denetimlerinin yapılması oldukça önem taşımaktadır.
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Yapı sanayii

Termal köprülere geçit yok.

-273 °C, mutlak sıfırdan daha yüksek bir ısıya sahip olan bir

nesne, IR aralığındaki termal radyasyonu emmektedir. Termal

görüntüleme cihazları, bu radyasyonu elektrik sinyallerine

dönüştürmekte ve insanlar tarafından görünmesini sağlamaktadır.  

Şimdi SuperResolution ile; 

Testo termografisi, yapısal kusurları güvenle tespit etmektedir.
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Termal kamera

testo 875

Yapı sanayiindeki Testo avantajlarınız:

• Yüksek termal duyarlılık (NETD < 80 mK)

• Yapısal kusurların, güvenle ve zarar vermeden tespit

edilmesi 

• Küf sebebiyle risk altında olan bölgelerin erkenden

saptanması 

• Binanın kuruması sırasında uzun süreli izleme

Testo, sizlere, binadaki kusur ve hasarların kontrol edilmesi için uygun ölçüm teknolojisi sunmaktadır. Örneğin; testo 616 (bkz. ortadaki şekil) gibi uzun

süreli stabil nem sensörleri ve malzeme nemi ölçüm cihazları. Yüksek çözünürlüklü termal görünrüleme cihazlarımız ile, “SuperResolution” sayesinde

saklı sorunları bile güvenle çözebilirsiniz. 

Önceden yapılan mimari hatalar sebebiyle, binaların bugünki

operasyonu ve bakımı, önceden planlanana kıyasla oldukça

fazla takip masrafına neden olmaktadır. Bugün, “Son

Teknoloji Ürünü” demek, sürdürülebilir renovasyon demektir.

Gözle görülür özellikleri ise hava geçirmez bina kabukları,

termal olarak optimize edilmiş, düşük U değerli bileşenler ve

ısının geri kazanımıyla birlikte yenilenebilir enerji veya

enerjiyi etkin kullanan ısıtma ve havalandırma sistemleri

şeklindedir. Yalnızca tüm bu bileşenlerin kesin bir şekilde

birbirleriyle etkileşime geçmesi, bina tasarımını optimum

hale getirmektedir.

Mükemmel görüntü kalitesi ve yenilikçi teknolojisi ile Testo

termal görüntüleme cihazları, yetersiz bina öğelerini güvenle

tespit etmektedir. Küf sebebiyle risk altında olan alanların

lokalizasyonu için yüzeydeki nemin gösterilmesi, bina 

termografisi için büyük bir yeniliktir.

Yeni SuperResolution teknolojisi, termal kameranızın

görüntü kalitesini bir sınıf yükseltmektedir; bu oran, birçok

ölçüm değerlerinin dört katıdır. Etkin şekilde iki misline

katlanan geometrik çözünürlük, çok daha fazla ayrıntı ve

ölçüm güvenilirliği anlamına gelmektedir. Termal

görüntülerle birlikte, entegre dijital kameralar, gerçek

görüntüyü de eş zamanlı olarak kaydetmekte ve analiz ve

dokümantasyonu oldukça kolaylaştırmaktadır. 

Testo, diğer tüm bina görevleri için de modern teknolojisini

sunmaktadır. Malzeme nemi ölçüm cihazlarımız ile, binadaki

kurumaları kontrol edebilmekte, nemli bölgeleri tespit

etmekte ya da şapın, DIN 18365’e uygun hale gelip

gelmediğini değerlendirebilmektesiniz. Testo ölçüm

teknolojisi, size hem vakit hem nakit kazandırmaktadır. 
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Enerji sisteminiz tamamen hazır.
Testo ölçüm teknolojisi ile, her zaman doğru tanıyı koyabilirsiniz. 

Enerji danışmanlığı

Termal görüntüleme cihazlarındaki IR teknolojisi, etkin ve

kapsamlı enerji danışmanlığı için idealdir. Termal görüntü,

binaları ısıtırken veya havalandırırken oluşan enerji kayıplarını,

dış pencerelerde ve stor perde kılıflarındaki yalıtım

yetersizliğini ya da çatı yapılarında ve binanın kabuğundaki

termal köprüleri, ayrıntılı olarak görmenizi sağlamaktadır. 



1515

Enerji danışmanları, bina analizi için Testo’da geniş kapsamda özel ölçüm çözümleri bulacaktır. Örneğin; bina kabuğunun termografik analizlerine

yönelik yüksek çözünürlüklü termal görüntüleme cihazları (bkz. sağdaki şekil) veya iki ölçüm noktasında, mesela bir ısıtma sisteminin akış ve geri

dönüşünde, paralel sıcaklık izlemeye yönelik testo 175-T3 sıcaklık data logger’ı (bkz. ortadaki şekil).

Binalarda havalandırma ve sıcak su tedariği için, yüksek

miktarlarda enerji üretilmekte ve tüketilmektedir. Bu nedenle

yeni binalar, yapım aşamasındayken olabildiğince erken bir

evrede düşük enerji seviyesine ulaştırılmaktadır; eski binalar

da renovasyon yapılarak aynı standartlara getirilmektedir.

Binaların kabuklarına yalıtım yapılması veya modern bir

ısıtma ve havalandırma sisteminin kurulması, önemli oranda

enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bunun ön koşulu ise, yapısal

koşulların profesyonel olarak değerlendirilmesidir. Bu işlem,

maliyetli hasarların oluşmasını engellemektedir. 

Testo’nun mobil ölçüm teknolojisi ile, geçerli olan tüm

parametreleri kapsamlı bir şekilde izleyebilmektesiniz.

Müşterileriniz için, elde ettiğiniz sonuçları kolayca ve açıkça

hazırlayabilmektesiniz. Enerji tanısını baz alarak, somut

önlemlerin alınmasını önerebilmekte ve bu önlemlerin ne

kadar anlamlı olduğunu kontrol etmek için kârlılık analizi

yürütebilmektesiniz.

Yeni Testo termal kamera testo 885 ile, kapılarımızı,

yenilenmesi gereken eski binalara açmaktayız. Bu cihaz,

yüksek çözünürlüklü termal görüntüler vererek, her bir

ayrıntının görünür hale gelmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla,

binanın kabuğundaki zayıf noktaları güvenle saptayabilmekte

ve küfleri tespit edebilmektesiniz. Solar modu sayesinde,

fotovolvatik sistem hatalarını dahi fark edebilmektesiniz.

Termal görüntüye yalnızca bir kez göz gezdirerek, binanın

enerji kalitesini görebilmektesiniz; böylece ev sahibinin

renovasyon kararını vermesi kolaylaşmaktadır. Katma değer

hizmeti olarak sunduğumuz bina termografisi ile, harika bir

geri dönüş sağlayabilirsiniz. Akıllıca bir yatırım, değil mi?

Termal kamera

testo 885

Enerji danışmanlığındaki Testo avantajları:

• Bina analizi için etkin ölçüm çözümleri

• Sıcaklık, nem ve U değeri için el tipi ölçüm cihazları 

• Yüzey nem göstergesi, gerçek görüntü modu ve

değiştirilebilir lensleri ile, yüksek çözünürlüklü termal

kameralar

• Testo yazılımı ile profesyonel raporlama  
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CO2 CO °C %RH

m/s hPa Lux

% hPa CO O2 CO2 bar psi °C/°F kPa

MPa inch HG

°C °F °C m/s bar °C °F

psi

hPa

kPaMPainch HG

micron

Ürün genel özeti

İyi bir hava ölçülebilir niteliktedir.
Testo ölçüm dünyasına bir göz atın. Isıtma, soğutma ve havalandırma ile ilgili ölçüm

çözümlerinin küçük bir seçkisi aşağıdadır. 

Vana anemometresi
Entegre vana

testo 417

100 mm’lik vana ile integral ölçüm

yapan testo 417 anemometre,

hava giriş ve çıkışlarındaki

ölçümler için idealdir. Akışın yönü,

ekranda görülebilir. 

Dijital manifold
999 h’ye varan ölçüm değerlerini

kaydetmek için

Set testo 570-2

testo 570, soğutma sistemleri ve ısı

pompalarında ihtiyacınız olan her

şeyi sizlere sunmaktadır. Veri

hafızası, manuel iş adımlarının

yerine geçmekte ve kullanım

kolaylığı sayesinde, uzun süreli

ölçümlerinizi sorun çıkmadan

yapabilmektesiniz.

IR sıcaklık ölçüm cihazı 
Yüzey sıcaklığının temassız

şekilde ölçülmesi için 

testo 830-T4

testo 830, 2 noktalı lazer

işaretlemesi ve 30:1 lensi

sayesinde, güvenli bir mesafeden

küçük nesneleri dahi ölçebilen,

hızlı, evrensel olarak uygulanabilen

bir IR termometresidir. 

Baca gazı analizörü
500.000 ölçüm değeri hafızası ile  

testo 330-2 LL v2010

testo 330-2 LL v2010’un başlıca

avantajları, ölçüm verilerinin grafikle

gösterilmesi için yüksek

çözünürlüklü, renkli ekran ve ısıtma

sisteminizin kapsamlı olarak analiz

edilmesi için ileri seviye

ölçümlerden oluşmaktadır.

Nem/sıcaklık ölçüm cihazı
Havalandırma ve odadaki hava

kalitesi için çok fonksiyonlu

testo 435-4

testo 435, çok fonksiyonlu ölçüm

cihazı, odadaki hava kalitesinin

ölçülmesi için güvenilir bir araçtır.

Örneğin  CO2, bağıl nem ve hava

sıcaklığı parametreleri ile mutlak

basıncı, Lüksü, U değerini ve yüzey

sıcaklığını göstermektedir. 

Dijital manifold 
Soğutma sistemleri ve ısı

pompaları için

testo 550-2

Testo 550’deki dayanıklı, 2 yönlü

valf bloku, metaldir ve üç

bağlantısı ve üç hortum girişi

bulunmaktadır; böylece işin kolay

ve hızlı yapılmasını sağlar. Stabil

yuvası, cihazı her türlü etkiden

güvenle korumaktadır.

Havalandırma Soğutma teknolojisiIsıtma ve Sıhhi Tesisat
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Malzeme nemi ölçüm cihazı
Hasarsız ve hızlı ölçüm için

testo 616

testo 616, bina malzemelerinin ve

ahşabın üzerindeki malzeme

neminin hızla ve hasarsız bir şekilde

gözlenmesini sağlamakta; yerlerde,

duvarlarda ve yüzeylerdeki

kurumanın izlenmesini temin

etmektedir.

İklim ölçüm cihazı 
Entegre kalibrasyon özelliği ile 

testo 480

Yüksek uçlu testo 480 iklim ölçüm

cihazı ve dijital probları sayesinde,

hava hızı, sıcaklık, nem, basınç,

aydınlatma, radyan ısı, türbülans ve

CO2 gibi parametreleri, yalnızca tek bir

cihaz kullanarak, son derece güvenli

bir şekilde kaydedebilirsiniz.  

Termal görüntüleme cihazı
Ergonomik kamera tasarımı ile

testo 885-2

Yüksek kaliteli germanyum lenslerine

ek olarak, 320 x 240 piksel detektörü

ile, mükemmel görüntü kalitesine

ulaşmaktadır. 30° açılı lensleri, büyük

nesnelerin görüntülerini ve ölçülecek

nesnenin sıcaklık dağılımını anında

tespit etmektedir.   

Sıcaklık data logger’ı
(2 kanallı)
Milyona varan ölçüm değerleri için 

testo 175 T3

Sıcaklığın çoğu zaman, aynı anda

iki noktada izlenmesi ve

kaydedilmesi gerekmektedir.

Termokupıl problu iki arayüz ile,

testo 175 T3 bu görev için

idealdir. 

Veri takip sistemi 
Sabit izleme için

testo SaverisTM

Sezgisel olarak

çalıştırılan testo

SaverisTM veri takip

sistemi, çevredeki,

proseslerdeki ve taşıma

sırasındaki hassas mal

ve ürünlerin sıcaklık ve

nem değerlerini

ölçmektedir.  

Termal kamera
Entegre dijital kamera ile

testo 875-2

< 80 mK’lık sıcaklık çözünürlüğü

sayesinde, testo 875 termal

görüntüleme cihazı ile, en ufak

sıcaklık farklılıkları dahi fark

edilebilmektedir. SuperResolution

teknolojisi ile, görüntü kalitesi bir

sınıf yükselmiştir.

Termal görüntüleme
cihazı
Ergonomik  kamera

tasarımı ile

testo 890-2

testo 890-2 termal

kamera, yüksek

germanyum lensleriyle

kombine edilen 640 x

480 piksel detektörü

sayesinde, en yüksek

gereksinimleri

karşılamaktadır. Tam

radyometrik video

ölçümü sayesinde, termal

prosesler gerçek zamanlı

olarak kaydedilmektedir.

Binalardaki havalandırma Yapı sanayii Enerji danışmanlığı

Daha fazla ürün için www.testteknik.net’i ziyaret edebilirsiniz.
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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

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

sonrasında da, kullanıcılarımıza dünya çapında, hızlı destek

sağlıyoruz. 

Araştırma ve geliştirme

Testo, cirosunun yıllık olarak yaklaşık % 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, yenilikçi ölçüm teknolojisi ile

ilgilenen kurullarca temsil edilmektedir. 

Sertifikalı güvenilirlik

Kalite güvence, ciddi bir iştir. 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 yanında, sahada yürütülmektedir. 

Doğruluk arttı

Tüm dünyada sizin için çalışıyor.

Testo hakkında
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Dünyanın her yerindeyiz!

İklimin korunması, enerji verimliliği ile yasalar ve

düzenlemeler, uluslararası bir öneme sahiptir. Testo 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.



Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimiz, Testo’nun 50 yıllık deneyim ve kalitesine

güvenmektedir. 
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