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Nemli veya soğuk noktalar ciddi hasarlara neden 

olabileceğinden küf oluşum riski taşıyan yerlerin tam olarak 

görselleştirilmesi binanın denetiminde büyük önem taşır. 

Bu riski önlemek için potansiyel risk noktalarının mümkün 

olduğunca açık bir şekilde tanımlanması gerekir.

Testo termal kameralar ve nem probları 
ile küf oluşum riski taşıyan yerleri daha 
doğru tespit edin 

Bir Testo termal kamera ve kablosuz nem probu ile 

profesyonel, kolay ve kesinlikle güvenilir bir şekilde bunu 

yapabilirsiniz. İki ölçüm cihazının mükemmel etkileşimi, 

duvar ve tavanlardakinin yanı sıra köşeler ve girintilerdeki 

yüzey nemini bile rahatlıkla hesaplamanıza izin verir - yani 

oluşmadan çok önce küf riskini belirlemenize yardımcı olur. 

Testo
Örnek uygulama



www.testo.com

29
81

 X
X

X
X

/m
sp

/I
/0

3.
20

17
  T

es
to

 L
TD

. d
ile

d
iğ

i z
am

an
 d

eğ
iş

ik
lik

 y
ap

m
a 

ha
kk

ın
ı s

ak
lı 

tu
ta

r.

Sorun

Duvarlarda, tavanlarda, köşelerde ya da girintilerde - küf, 

çok fazla nemin olduğu her yerde oluşabilir. Bazı nemli 

noktalar ilk bakışta tespit edilebilir – örneğin su hasarı olan 

durumlarda. Bununla birlikte, çıplak gözle görülemeyen 

nemli noktalar da vardır. Bunların nedenleri örneğin yetersiz 

veya yanlış havalandırma ya da soğuk köprüler ve yüksek 

hava neminin kombinasyonu olabilir. Bu gibi durumlarda, küf 

tehlikesi yalnızca profesyonel termal kameralar yardımıyla 

güvenilir bir şekilde değerlendirilebilir.

Çözüm

Bir Testo termal kamera ve kablosuz nem probu ile bina 

denetim profesyonelleri gizli küf hasarını güvenilir ve doğru 

bir şekilde görselleştirir. Bunu yapmak için, nem probunu 

termal kameraya kablosuz olarak bağlayın ve termal 

kamerayla küf oluşum riski olan noktalar için odayı tarayın.

Duvar veya tavan üzerinde bir veya daha fazla kritik nokta 

belirledikten sonra, ortam havasının nemi ve sıcaklığı ile 

birlikte bu noktaların yüzey sıcaklığını aynı anda ölçmek 

için her iki cihazı da kullanın. Bu ölçüm değerlerinden 

termal kamera, etkilenen noktanın bağıl yüzey nemini 

otomatik olarak hesaplar ve kameranın ekranında trafik 

ışıkları mantığıyla yüzeydeki bağıl nemi gösterir. Kırmızı 

testo 875, testo 885, Testo kablosuz nem probu

Örnek uygulama bina denetimi

yüksek riski, sarı orta riski ve yeşil risk olmadığını gösterir. 

Bundan sonra, nem ve sıcaklık değerleri ile birlikte anlamlı 

termal görüntüleri IRSoft yazılımı uygulaması ile bilgisayara 

kaydedebilir, analiz edebilir, işleyebilir ve profesyonel bir 

termografi raporu oluşturabilirsiniz. Böylece müşterilerinize 

yetkin ve son derece hassas bir şekilde küf tehlikesini 

gösterebilir, pahalı hasarları önleyebilir ve binada yaşayan/

çalışan kişilerin sağlıklarını korumalarına yardımcı 

olabilirsiniz.

Testo ile küf tehlikesi tespiti – bir bakışta tüm 

avantajlar:

•  Küf tehdidini tam olarak görselleştirebilir ve küf riskini 

güvenilir bir şekilde değerlendirebilirsiniz

•  İnşaat sektöründe profesyonel ve “Alman kalitesinde” 

termal kameralarla çalışırsınız

•  Kendinizi bina denetimi için yetkin bir profesyonel olarak 

tanıtabilirsiniz

Daha fazla bilgi

Testo ile küf tehlikesini belirleme ile ilgili tüm sorularınız 

ve daha fazla bilgi için (0212 217 01 55) no’lu telefon 

numarasından uzmanlarımızla görüşebilir ya da (infotesto@

testo.com.tr) adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Aksesuarları, nem probu ve çantasıyla termal kamera seti.Küf oluşum riski taşıyan yerleri belirlemek artık çok kolay.

SuperResolution Teknolojisi: Testo’nun patentli bir çözümüdür. 

Görüntüyü kaydetmek için kullanıcı deklanşöre bastığı anda, termal 

kamera, arka arkaya termal kameranın tarama hızına göre (örneğin 

tarama hızı 9Hz ise, saniyede 9 adet görüntü) 1 saniye içerisinde çekim 

yapar ve optik çözünürlüğü arttırmak için, boş kalan hücreleri (piksel cin-

sinden) üst üste yerleştirirerek, boşlukları doldurur. Bu sayede, örneğin 

optik çözünürlüğü, 160x120 piksel olan bir görüntü, 320x240 piksele yük-

seltir. Bu özellik, yazılımsal bir tahmin değil, görüntülerin üst üste bindi-

rilmesi sonucunda, gerçek bir termal görüntü elde etme fonsiyonudur. Bu 

özellik, tripod kullanıldığında etkin değildir.


