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Ölçüm ve hizmetler için 
çözüm ortağınız

Akıllı, verimli, güvenilir – tesis yönetimi için her şey:
Testo’nun Akıllı Dünyası’na hoşgeldiniz
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Çok soğuk, çok yüksek çekiş, çok 
nemli? testo 480 ile nesnel konfor 
değerlerini kullanarak herhangi bir 
problemi ele alabilirsiniz.
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Testo – tesis yönetiminde çözüm ortağınız

Testo ile avantajlarınız

İşletme maliyetleri, kullanıcı kolaylığı, enerji tüketimi: Tesis 

yöneticileri, bir çok şeye dikkat etmeli, sistem ve süreçlerin 

verimliliğini aynı anda geliştirmelidirler. Dijital ölçüm 

teknolojisi sayesinde, bu birçok farklı görev daha kolay 

şekilde ele alınabilir. Bir binanın sorunsuz bir şekilde 

yönetildiğinden emin olmak için; havalandırma, klima, 

soğutma ve ısıtma sistemlerinin tıpkı elektrik sistemleri ve 

şalt dolapları gibi korunması gerekir.

Testo, tüm teknik tesis yönetimi uygulamalarınızı 

gerçekleştirmek için gereken tüm ölçüm ekipmanlarını sunar. 

Ayrıca, tek bir sağlayıcıdan danışmanlık, ölçülü prob yapımı, 

onarım veya kalibrasyon gibi çeşitli hizmetler de 

edinebilirsiniz. Sizin için bu, günlük işinizde olduğu kadar 

teknolojiyi temin etmede de daha az masraf anlamına gelir.

Dijital teknoloji, ISO 9001’e uygun olarak işlemlere güvenilir 

bir şekilde bağlı kalmanızı sağlar ve dijital olarak okumaları 

depolar ya da raporlarla gönderir. Uygulamaya özel 

uygulamalar ve optimize edilmiş ölçüm menüleri işinizi daha 

kolay, daha hızlı ve dolayısıyla daha ucuz hale getirir. 

Gerçek sensörlere yapılan Bluetooth bağlantıları, gereken 

yerlerde ölçümleri güvenilir ve hassas bir şekilde 

gerçekleştirmeyi mümkün kılar. Tüm ölçüm teknolojisi 

rahatça çalıştırılabildiğinden, prosedürler hızlı bir şekilde 

öğrenilir; bu sadece işi daha hızlı yapmanızı sağlamakla 

kalmaz, aynı zamanda hatalara eğilimi de azaltır. Ölçüm 

sonuçları kolayca belgelenebilir - grafiksel gelişim ve dijital 

görüntüler dahil. Bu, akıllıca yapılandırılmış sistemleri ve 

tesis yönetiminde daha verimli iş akışlarını garanti eder.

Tüm tesis yönetimi görevleri için ölçüm teknolojisi 

Testo’da; ısıtma, klima, havalandırma ve soğutma 

sistemleri için ölçüm cihazlarının yanı sıra elektriksel ölçüm 

parametreleri için de uygun cihazlar bulacaksınız.

Dijital, akıllı ve son derece esnek 

Çok sayıda ölçüm cihazının Bluetooth özelliği 

bulunduğundan, bunları akıllı telefon veya tablet üzerinden 

de çalıştırabilir ve uygulamaya özel uygulamaları 

kullanabilirsiniz. Bu işinizi daha kolay ve daha doğru yapar.

Tek noktadan servis

Onarımları, yedek parça servisi, ölçülü prob yapımı, 

seminerler ve değerli pratik bilgiler içeren web seminerleri – 

tek bir sağlayıcıdan, böylece daha verimli çalışabilirsiniz.

Profesyonel çok fonksiyonlu ölçüm cihazları

Kapsamlı bir prob seçimi, standart olarak uyumlu hava hızı, 

iç hava kalitesi ve konfor seviyesi ölçümleri ile endüstriyel 

bakım için sizi donanımlı hale getirir.

“testosis” servis ve kalibrasyon otomasyon sistemi

Tarafımıza servis ve kalibrasyon hizmeti için göndereceğiniz 

cihazlara internet ortamında kayıt açabilirsiniz. Daha 

sonra açtığınız kaydın durumunu sorgulayarak cihazınızın 

durumunu online olarak öğrenebilirsiniz. 

Dijital dokümantasyon sayesinde zaman tasarrufu

Raporları otomatik olarak oluşturma, fotoğraf ekleme, 

kaydetme ve e-posta ile gönderme: uygulama bağlantısı 

olan ölçüm cihazlarımızla hiçbiri sorun değil.



4

Konfor garantisi 
Artan verim

Testo ölçüm teknolojisi, bu görevleri yerine getirmenize yardımcı olabilir.

Tesis yönetimi için ölçüm çözümleri
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Isıtma sistemlerinin verimli ayarlanması

Baca gazı analizi için akıllı ölçüm cihazlarının yanı sıra Testo, 

gidiş ve dönüş sıcaklığı, fark basıncını belirlemek için akıllı 

ölçüm cihazları da sağlayabilir. Ücretsiz uygulamalar ayrıca 

akıllı telefon veya tablet ile kontrol edilmesini sağlar. Isıtma 

sisteminizin kusursuz ve verimli çalışması için.

Hava kalitesi ve konforu garantileyin

Testo’nun nem, lux ve gürültü seviyesi ölçüm cihazları hoş 

bir iç mekan ortamı oluşturmanızı kolaylaştırır. testo 480 çok 

fonksiyonlu ölçüm cihazı ile konfor seviyesini, PMV/PPD’ye 

uygun olarak objektif ve uyumlu bir şekilde 

değerlendirebilirsiniz. Dataloggerlar ayrıca nemin nedenlerini 

kolayca belirlemenize yardımcı olurlar.

Elektrik tesisatını kontrol edin

Elektrik sistemleri ve şalt dolapları da düzenli olarak kontrol 

edilmelidir. testo 770 pens ampermetre ve testo 760 dijital 

multimetreye ek olarak, aşırı ısınmanın temassız 

görselleştirilmesi için testo 871 ve 872 termal kameraları da 

kullanabilirsiniz. Kullanıcıya özel uygulamalar işinizi ve 

dokümantasyonu daha kolay hale getirir.

Klima sistemlerinin verimli ayarlanması

Dijital soğutma analizörleri ve testo soğutma mobil 

uygulaması ile akıllı telefonunuzdaki tüm basınç ve sıcaklık 

değerlerine sahip olursunuz. Kişiselleştirilmiş raporları tek 

bir tıklamayla oluşturabilir ve gönderebilirsiniz. Kolay yazılım 

güncellemeleri, ölçümlerinizi gerçekleştirirken daima en son 

teknolojiyle çalışmanızı ve yasal gerekliliklere uymanızı 

sağlar.

Havalandırma sistemlerinin verimli ayarlanması

Sadece doğru düzenlenmiş besleme ve egzoz havası 

sistemleri ile bir sistem, minimum enerji tüketimi ile tam 

performans elde edebilir. Testo, kanallarda ve hava 

çıkışlarında ölçüm yapmak için bir dizi akıllı cihaz ve prob 

sunar. Uygulamaya özel uygulamalar size mükemmel bir 

genel bakış sunmakla kalmaz, aynı zamanda 

dokümantasyonu da kolaylaştırır.
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Kablosuz veri kayıt sistemi  
testo 160 IAQ

•  Sıcaklık, nem, CO2 ve atmosferik basıncın 
sürekli uzaktan izlenmesi

•  WLAN ile doğrudan Testo Bulut’unuza veri 
aktarımı

•  Limit değerler ihlal edildiğinde otomatik 
uyarılar

Sipariş no. 0572 2014

Lux metre  
testo 540 

•  İşyerlerinde karmaşık olmayan ve hızlı ışık 
şiddeti ölçümü için giriş seviyesi modeli

Sipariş no. 0560 0540

Sıcaklık ve nem dataloggerı
testo 175 H1 

•  Ofislerde ve depolarda nem ve sıcaklığın 
sürekli izlenmesi

• USB ile kolay veri transferi
•  Bilgisayarda veri değerlendirme ve 

dokümantasyon

Sipariş no. 0572 1754

Gürültü seviyesi ölçüm cihazı  
testo 816-1

•  İşyerlerinde ses seviyesinin (gürültü, 
hava çıkışları) ölçülmesi ve limit değerlere 
bağlılığın izlenmesi

Sipariş no. 0563 8170

Hava hızı & iç hava kalitesi ölçüm cihazı 
testo 440 

•  Tek bir cihazla tüm hava hızı ve iç hava kalitesi 

parametrelerini ölçün – türbülans, akış, lux, CO₂, sıcaklık, 

nem, radyan ısı, basınç, fark basınç için prob seçimi

• Açıkça yapılandırılmış ölçüm menüleri olan geniş ekran  

 sayesinde rahat kullanım

•  3 okumalı paralel ekran

•  Bluetooth problar ile kablosuz ölçüm kolaylığı

•  Veri aktarımı için dahili veri belleği ve USB arabirimi 

sayesinde güvenilir

Sipariş no. 0560 4401

Tesis yönetimi için ölçüm çözümleri

Havalandırma sistemlerinin verimli 
ayarlanması Garantili konfor

Yanlış yapılandırılmış havalandırma ve klima sistemleri gereksiz miktarda fazla enerji tüketir. Testo’nun akıllı ölçüm cihazları, 

sistemlerinizi doğru ve verimli bir şekilde yapılandırmanıza yardımcı olur. Uygulamaya özel ölçüm menüleri, Bluetooth 

sensörleri ve sezgisel kullanımı olan uygulamalar sadece işinizi kolaylaştırmaz, aynı zamanda kesin sonuçları garanti eder. 

Minimum enerji tüketimi ile maksimum konfor için.

Problar

Sipariş no’ları ile birlikte sabit kablo ve 

Bluetooth probları hakkında daha fazla bilgi 

için lütfen sayfa 12’ye bakın.
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Çok fonksiyonlu hava hızı & IAQ ölçüm cihazı 
testo 480 

•  Tek bir cihazla tüm hava hızı ve IAQ parametrelerini ölçün: 

sıcaklık, %RH, çekiş, akış hızı, CO2, lux için prob seçimi

•  PMV / PPD’ye uygun olarak mevcut konfor değerleri

• Standart uyumlu HVAC ızgara ölçümleri gerçekleştirin

• Pratik, adım adım menü

• Bireysel kalibre edilebilir problar

• Analiz yazılım

•  Pitot tüp ölçümü veya filtre izleme için yüksek hassasiyetli 

fark basınç sensörü

Sipariş no. 0563 4800

Problar

* Sipariş numaraları ile ilgili daha fazla 

ayrıntı için sayfa 12’ye bakın.

testo Akıllı Problar  
VAC seti

• Akış hızı, hacimsel debi, yüzey sıcaklığı, nem  
 ve küfün kolay belirlenmesi
• Her zaman kompakt

Sipariş no. 0563 0003

Pervane anemometre seti  
testo 417

•  Hacimsel debi, akış hızı ve sıcaklığı ölçmek 
için

•  Girdap yönünden bağımsız olarak hacimsel 
debinin hassas kaydı

•  Patentli akış düzleştirici sayesinde, 
türbülanslı akışlarda bile hassas ölçüm

Sipariş no. 0563 4172

Balometre  
testo 420 

• Türbülanslı akışlarda bile büyük çıkışlarda  
 gelen ve giden havanın hassas ölçümü
• 2.9 kg hafif
• Çıkışlarda uygun ölçümler için mobil   
 uygulama

Sipariş no. 0563 4200

Termal anemometre  
testo 405

 • Hava hızı, hacimsel debi ve hava sıcaklığını  
 ölçer
•  Havalandırma kanallarında ve odalarda 

kullanılabilir
• 300 mm uzatılabilir teleskop

Sipariş no. 0560 4053testo 420 App

testo Akıllı 
Problar App 
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Elektrik tesisatlarının 
kontrolü

Elektrik sistemleri ve şalt dolaplarının denetimi, en önemli 

tesis yönetimi görevlerinden biridir. Testo, elektrik 

bağlantılarını test etmek ve şalt dolapları, havalandırma 

sistemleri, ısı pompaları, klima ve ısıtma ekipmanlarının 

performansını belirlemek için size bir dizi akıllı cihaz sunar. 

Testo termal kameralarla, elektrik kontrol panosundaki ve 

aşırı ısınan parçalardaki sorunlu alanları güvenilir bir şekilde 

belirleyebilir, böylece bunları zamanında değiştirebilirsiniz. 

Testo uygulamaları, ölçüm almanızı ve bunları belgelemenizi 

kolaylaştırır.

Dijital multimetre  
testo 760-2 

•  Otomatik ölçüm parametresi algılaması 
sayesinde güvenilir çalışma

•  Düzensiz şekillerdeki büyük elektrik 
tesisatlarında bile yüksek doğrulukta 
sonuçlar için TRMS

•  Frekans dönüştürücüler tarafından kontrol 
edilen motorlarda doğru ölçümler için alçak 
geçirgen filtre

Sipariş no. 0590 7602

Pens ampermetre  
testo 770-3

•  Tamamen geri çekilebilir kıskaç kolu 
sayesinde dar alanlarda bile rahat çalışma

•  Kolay performans ölçümü
•  Düzensiz şekillerdeki büyük elektrik 

tesisatlarında bile yüksek doğrulukta 
sonuçlar için TRMS

•  Ani akım ölçümü
•  Tüm ölçüm değerleri görüş alanınızda ve 

testo Akıllı Problar Uygulaması ile ölçüm 
yerinden güvenli bir mesafede

Sipariş no. 0590 7703

Termal kamera Mobil Uygulama ile  
testo 872

• 320 x 240 piksel dedektör çözünürlüğü
    (testo SuperResolution ile 640 x 480)
    sayesinde en yüksek görüntü kalitesi
•  0.06 °C termal hassasiyet ile en yüksek 

hassasiyet ölçümü
• Entegre dijital kamera
• Küf riskini tespit etmek için özel nem paleti
•  testo ÖlçekAsistanı objektif olarak 

karşılaştırılabilir ve hatasız termal görüntüler 
sağlar

•  testo 770-3 pens ampermetre ve testo 605i 
termo higrometre ile kablosuz bağlantı

Sipariş no. 0560 8721

Termal kamera Mobil Uygulama ile  
testo 871

•  240 x 180 piksel dedektör çözünürlüğü 
(testo SuperResolution ile 480 x 360) 
sayesinde çok iyi görüntü kalitesi

• 0,09 °C arasındaki sıcaklık farkları tespit
    edilebilir.
• Entegre dijital kamera
•  Küf riskini tespit etmek için özel nem paleti
•  testo ÖlçekAsistanı objektif olarak 

karşılaştırılabilir ve hatasız termal görüntüler 
sağlar

•  testo 770-3 pens ampermetre ve testo 605i 
termo higrometre ile kablosuz bağlantı

Sipariş no. 0560 8712
testo Termografi 
Uygulaması

testo Akıllı 
Problar 
Uygulaması

testo Termografi 
Uygulaması

testo Termografi 
Uygulaması

Tesis yönetimi için ölçüm çözümleri
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Klima sistemlerinin ve ısı pompalarının 
verimli ayarlanması

İklimlendirme sistemlerinin güç tüketimi muazzamdır. 

Sistemleriniz için en uygun yapılandırmayı elde edip düzenli 

olarak kontrol ederseniz, paradan tasarruf edersiniz. Testo, 

dijital soğutma analizörleri ve kişiye özel uygulamalar ile 

klima sistemlerinin devreye alınması ve bakımının sizin için 

mümkün olduğunca uygun ve doğru şekilde yapılmasına 

yardımcı olabilir. testo Akıllı Problar klima & soğutma test 

kiti, klima sistemlerinin kolay test edilmesi için kullanılabilir. 

testo 316-3, soğutucu kaplarda ve hortumlarda kaçakları 

güvenilir bir şekilde tespit eder. Sistemlerinizin sorunsuz, 

verimli çalışması için.

Soğutucu kaçak dedektörü  
testo 316-3

•  CFC, HFC (kısmen ve tamamen halojenli), H₂ 
için

• Yüksek doğruluk (< 4 g/a)
• F-gaz regülasyonunun gerekliliklerini yerine  
 getirir 

Sipariş no. 0563 3163

testo Akıllı Problar  
Soğutma test seti 

•  Klima soğutma sistemlerinin hızlı ve kolay 
testi için

• Hortum yok - soğutucu akışkan kaybı yok
• İlerleme göstergesi olarak sıcaklık ve basınç
• Tek bir tıklamayla özelleştirilmiş raporlar

Sipariş no. 0563 0002 02

Dijital soğutma analizörü  
testo 550 

•  Klima ve soğutma sistemlerinin kolay bakımı 
için

• Bir ilerleme göstergesi olarak sıcaklık ve 
    basınç
•  Tek bir tıklamayla özelleştirilmiş raporlar

Sipariş no. 0563 1550
testo soğutma 
Uygulaması

Dijital soğutma analizörü  
testo 557 

•  Klima ve soğutma sistemlerinin rahat montajı 
ve servisi için

•  Bir ilerleme göstergesi olarak sıcaklık ve 
basınç

•  Harici Pirani probu ile vakum ölçümü
•   Tek bir tıklamayla özelleştirilmiş raporlar

Sipariş no. 0563 1557testo soğutma 
Uygulaması 

testo Akıllı
Problar 
Uygulaması 
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Isıtma sistemlerinin verimli ayarlanması

Binanın en büyük enerji tasarrufu potansiyeli genellikle bodrum katı kazan dairesinde gizlidir. Testo’nun akıllı ve esnek ölçüm 

teknolojisini kullanın ve baca gazlarını hassas bir şekilde analiz etmek, akış ve dönüş sıcaklıklarını ölçmek, gaz sızıntılarını 

tespit etmek ve basınç düşüşü testlerini gerçekleştirmek için uygulamaya özgü Testo uygulamalarını kullanın. Bunu yapmak, 

sistemin verimliliğini optimize etmenin yanı sıra zayıf noktaları ve yanlış kullanıcı davranışlarını ortadan kaldırmanızı sağlar. 

Baca gazı analizörü Bluetooth’lu set
testo 330-2 LL

• CO ölçüm hücresini korumak için temiz hava valfli baca  
 gazı analizörü
•  Tek hortum bağlantısı: baca gazı ölçümü için tüm 

kanallar sadece tek bir basit hareketle güvenli bir şekilde 
bağlanabilir

•  Katı yakıt ve yağ sistemlerini yapılandırırken maksimum 
güvenilirlik

Set içeriği:
•  testo 330-2 LL baca gazı analizörü, H₂-düzeltmeli CO 

ölçüm hücresi ve Bluetooth
•  Modüler baca gazı probu, uzunluk 180 mm, ø 8 mm, 

hortum 2.2 m
•  Yanma havası sıcaklığı probu, uzunluk 190 mm
•  Kablosuz infrared yazıcı
•  Profesyonel çanta 
•  Uluslararası adaptör

Sipariş no. 0563 3372 78

Isıtma mühendisliği seti testo 330i  

•  Gaz, yağ ve katı yakıt sistemlerinde resmi kabul testleri 
için

•  Akıllı kullanım: akıllı telefondaki 330i mobil uygulama 
aracılığıyla çalışma, görüntüleme ve dokümantasyon

•  Kullanıcı tarafından değiştirilebilen 6 yıla kadar servis 
ömrüne sahip uzun ömürlü sensörler

Set içeriği:
•  testo 330i baca gazı analizörü, O₂ ve CO H₂-düzeltmeli 

sensör ve Bluetooth
•  USB adaptör
•  TÜV-sertifikalı modüler baca gazı probu
•  Yanma havası sıcaklığı probu

Sipariş no. 0563 3000 73

Tesis yönetimi için ölçüm çözümleri
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Isıtma tesisatçıları için set
testo 922

•  Opsiyonel kablosuz prob ile iki kanallı ölçüm 
cihazı

•  Sıcaklık farkının gösterimi
•  Minimum ve maksimum değerlerin sürekli 

gösterimi

Sipariş no. 0563 9221

Doğalgaz borularında sızıntı için 
gaz kaçak dedektörü  
testo 316-1

•  Doğal gaz boruları üzerinde hızlı gaz sızıntısı 
lokalizasyonu

• Bir limit değeri aşıldığında akustik ve iki   
 aşamalı görsel alarm
•  Esnek ölçüm probu – erişilmesi zor alanlara 

bile ulaşır

Sipariş no. 0632 0316

Fark basınç ölçüm cihazı
testo 510i 

•  Gaz ısıtıcılarında fark basınç ölçümleri
 (0 ... 150 hPa) için
• Basınç düşüm testi için ölçüm menüsü,   
 alarmlar dahil
•  Kolay tutturma için manyetik tutucu

Sipariş no. 0560 1510
testo Akıllı 
Problar 
Uygulaması 

testo Akıllı Problar ısıtma seti 

•  Gaz akış basıncı ve statik basınç ölçümü
• Yerden ısıtma sistemlerinde ve radyatörlerde  
 temassız sıcaklık ölçümü 
•  Basınç düşüm testi için ölçüm menüsü,   

alarmlar dahil
•  IR sıcaklık okumaları ve ölçüm 

noktalarının işaretlenmesi ile hızlı görüntü 
dokümantasyonu

Sipariş no. 0563 0004testo Akıllı 
Problar 
Uygulaması 

İnfrared termometre  
testo 810

•  Yüzey ve ortam sıcaklığının eş zamanlı ve 
temassız ölçümü

•  Sıcaklık farkının otomatik gösterimi
•  Ayarlanabilir emissivite

Sipariş no. 0560 0810

Fark basınç ölçüm cihazı
testo 510 set

• Gaz ısıtıcıları ve klima sistemi filtrelerinde fark  
 basınç ölçümleri (0 ... 100 hPa) için
• Havalandırma kanallarında akış ölçümleri için  
 opsiyonel Pitot tüp 

Sipariş no. 0563 0510
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testo 440 ve testo 480 için
önerilen problar

testo 440 için problar Sipariş no

Akış

Sıcaklık ve nem sensörü dahil 
olmak üzere ısıtmalı tel probu,
90 ° bükülebilir

0635 1571 
0635 1572

Pervane probu (Ø 16 mm),  
sıcaklık sensörü dahil

0635 9571 
0635 9572

Yüksek hassasiyetli pervane 
probu (Ø 100 mm), sıcaklık 
sensörü dahil

0635 9371 
0635 9372 

Pervane probu (Ø 100 mm),  
sıcaklık sensörü dahil

0635 9431 
0635 9432

Konfor seviyesi

Türbülans probu, sabit kablo 0628 0152

CO₂ probu, sıcaklık ve nem 
sensörü dahil

0632 1551 
0632 1552

CO probu 0632 1271 
0632 1272

Lux probu, sabit kablo 0635 0551

Nem

Nem/sıcaklık probu 0636 9731 
0636 9732

Yüksek hassasiyetli nem/sıcaklık 
probu

0636 9771 
0636 9772

Sıcaklık

Hızlı yanıt veren yüzey probu  
(TC K tipi)

0602 0393

Sağlam hava sıcaklık probu 
(TC K tipi) – sabit kablo 1.2 m

0602 1793

*Plug-in kablosu gerekli (ürün kodu 0430 0100)

Bluetooth’lu

testo 480 için problar Sipariş no

Akış

Pervane probu Ø 100 mm, 
havalandırma çıkışlarında ölçümler 
için*

0635 9343

Pervane probu Ø 16 mm teleskop 
ile (max. ölçekleme 960 mm) ve 
dahili ölçüm butonu*

0635 9542

Termal akış probu (ısıtmalı tel) Ø 
10 mm, 90° bükülebilir (200 mm), 
teleskop ile (max. ölçekleme 1100 
mm) ve dahili ölçüm butonu*

0635 1543

Konfor seviyesi

Türbülans ölçümü için konfor 
probu, EN 13779 uyumlu*

0628 0143

Masaüstü tripod dahil olmak 
üzere iç hava kalitesini, CO₂, 
nem, sıcaklık ve mutlak basınç 
ölçümünü değerlendirmek için iç 
hava kalitesi probu*

0632 1543

Aydınlatmanın ölçülmesi için lux 
probu

0635 0543

Radyan ısı ölçümü için küre
termometre, Ø 150 mm,  
TC K tipi

0602 0743

Nem

Yüksek hassasiyetli nem/sıcaklık 
probu (Ø 12 mm)*

0636 9743

Sıcaklık

Hızlı yanıt veren yüzey probu  
(TC K tipi)

0602 0393

Sağlam hava sıcaklık probu  
(TC K tipi) – sabit kablo 1.2 m

0602 1793

sabit kablo


