
Enerji Verimliliği Denetimi için Ölçüm Çözümleri

Gelecek için hazırız

2011



2

Değişik uygulamalara yönelik ölçüm talepleri giderek daha karmaşık ve özel hale

gelmektedir. Testo, her müşterinin ölçüm ihtiyaçlarına cevap vermeyi ve yeni teknolojik

gelişmeleri sürekli takip etmeyi görev edinmiştir: Testo ürünlerine yönelik araştırma-

geliştirme çalışmalarını kendi bünyesinde yürüttüğü için pazarda  lider konumunu

almıştır.  Sensör teknolojisindeki yenilikler, mikroelektronik  alanındaki gelişmeler, veri

depolama ve PC gibi harici medya ile iletişim teknolojileri Testo’nun müşterilerine

sunduğu faydalar arasındadır. Yılların verdiği deneyimi, müşterilerine yakınlığı  ve

araştırmaya verdiği önem sayesinde Testo ölçüm çözümleri sizleri gelecek için

şimdiden hazırlar.

Testo son teknolojiyle geliştirilmiş ölçüm cihazları, geniş kapsamlı uygulamalara yönelik

teknik servis ve kalibrasyon hizmeti ile mükemmel çözüm ortağınızdır. Dünya çapında 

1200 çalışanı ve 25 şubesiyle Testo tüm kıtalarda hizmet vermektedir.

Gelecek için hazırız!

Fizik, kimya, elektronik, proses teknolojisi ve mikromekanik gibi değişik bilim dallarında

eğitim görmüş çalışanları sensör ve ölçüm teknolojisi ile ilgili uygulamalı araştırma

yapmaktadırlar. Testo dünya çapındaki üniversiteler,  ulusal enstitüler ve teknolojik

komitelerle işbirliği içinde çalışmalarını  sürdürmektedir.

Testo’da Araştırma

Pazar lideri olmak için sadece çok iyi ürünler sunmak yeterli değildir, aynı zamanda

yenilikleri takip edebilme değişimlere kolay adapte olabilme yeteneğine sahip olmalıdır.

Bu bağlamda, Testo şirket içi ve dışı eğitimlere büyük önem vermektedir.

Karmaşık ölçüm görevlerini yerine getirebilmek ve kalite taleplerine karşılık verebilmek

için kişinin bilgilerinin sürekli güncel olması gereklidir.

Testo, hem kendi bünyesindeki satış, teknik servis ve kalibrasyon departmanı

çalışanlarına yönelik eğitimler düzenler hem de müşterilerine, değişik sektörlerde teknik

departmanlarda görev alan kişilere yönelik eğitim ve seminerler organize eder.

İleri eğitim ve yeterlik



Kalite güvenceyi sağlamak için hatasız ölçüm gerekmektedir. Bu nedenle, Deutscher

Akkredititierungs Rat (DAR)'dan akredite olan Testo Industrial Services Gmbh tarafından

onaylı Testo Türkiye kalibrasyon laboratuvarında sıcaklık, nem, hava hızı, basınç  ve

baca gazı parametreleri ile ilgili olarak kalibrasyon hizmetleri  ve ISO 9000

standartlarına uygun sertifikalar verilmektedir.

Laboratuvarımız   TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre sıcaklık, nem, basınç ve hız

parametreleri için kalibrasyon ve sertifikalandırma hizmeti vermektedir. Laboratuvarımız

ayrıca KOSGEB Tedarikçi Veri Tabanına girmiş olup, KOSGEB desteği ile firmalara

hizmet sunmaktadır.
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Testo, satıştan sonra da eğitim, uygulama ve teknik servis desteği ile müşterilerinin

yanındadır.

Testo pazar lideridir çünkü ürünle ilgili her türlü hizmeti bir bütün 

olarak kolay ve hızlı erişilebilirlik çerçevesinde sunmaktadır.

Kaliteli teknik servis

Sertifikalı güvence
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Enerji verimliliği nedir?

Enerji verimliliği; gaz, buhar, ısı, hava ve elektrikteki enerji
kayıplarını önlemek, çeşitli atıkların geri kazanımı ve
değerlendirilmesi veya ileri teknoloji ile üretimi
düşürmeden enerji talebini azaltması, daha verimli enerji
kaynakları, gelişmiş endüstriyel süreçler, enerji geri
kazanımları gibi etkinliği artırıcı önlemlerin bütünüdür. 

Niçin enerjiyi verimli kullanmalıyız?

Enerjinin fazla kullanılması sonucunda;

• Doğal kaynaklar hızla tükeniyor 
• Çevre kirleniyor
• Enerji için yüksek miktarda para ödüyoruz

Ekonomik üretim ana unsuru olan ve hayat kalitemizi
iyileştiren enerjinin kullanımından vazgeçemeyeceğimize
göre ENERJİYİ VERİMLİ KULLANALIM

Enerjiyi nasıl verimli kullanırız?

Enerji tüketimini ölçerek ve verileri toplayarak enerjiyi
verimli kullanabilirsiniz. Pratik olarak, ne kadar çok veri
toplarsanız, o kadar detaylı analiz yapabilirsiniz.
Enerji verilerini toplamanın en iyi yolu, tüketim noktalarında
kısa aralıklarla düzenli ölçümler yapmak ve elde edilen
verileri kaydetmektir. Ancak bu şekilde işletmenin enerji
tüketim modeli çıkarılabilir. Örneğin sadece aylık ölçüm
verileri alarak, günün farklı saatlerinde veya haftanın farklı
günlerinde ne kadar enerji kullandığınızı görebilmek
mümkün değildir. Aylık ölçüm verilerinden faydalı bilgiler
çıkarmaya çalışarak zaman kaybetmek yerine daha sık
ölçüm yapmak, enerji tasarrufu için birçok fırsatı da
beraberinde getirir.

Bir tesiste enerjinin en çok hangi noktalarda sarf edildiğini
tespit edebilmenin yolu, enerji tüketim profillerini
çıkartmaktır.

Böylece bir bina veya endüstriyel tesisin prosesleri, enerji
kullanımı ile ilişkilendirilebilir. Her tesis ve proses farklıdır,
ancak enerji profilleri sayesinde günün hangi saatlerinde
ne kadar enerji kullanılıyor, hangi prosesler veya
ekipmanlar bu enerjiyi kullanıyor, ve neden kullanıyor gibi
sorulara yanıt alınabilir. Fazla enerji kullanımı için hiçbir
neden olmadığı halde, profiller fazla tüketim gösteriyor ise,
burada araştırılması gereken birşey var demektir!

Niçin enerjiyi verimli
kullanmalıyız?



Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına dair
yönetmelik, ek-1 tablo 1
Parametre Cihazın adı Kullanım amacı ve özellikleri Yetki belgesi sınıfı

Isı ve 
mekanik

Elektrik Bina Endüstri
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Bacagazı analiz cihazı

Bacagazı analiz cihazı probu

Termal kamera

Isıl geçirgenlik katsayısı (U) ölçüm cihazı

İletkenlik ölçer

Buhar kapanı test cihazı

İnfrared sıcaklık ölçer (düşük sıcaklık)

İnfrared sıcaklık ölçer (yüksek sıcaklık)

Elektronik sıcaklık ölçer

Yüzey sıcaklık ölçüm probu

Ortam sıcaklık ölçüm probu

Sıcaklık ölçüm probu

Sıcaklık ölçüm probu

Doppler tipi akış ölçer

Ultrasonik akış ölçer

Elektronik bağıl nem ölçer

Manometre

Pitot tüpü

Eğik manometre

Sıcak telli hava hızı ölçer (cihaz ve probu)

Pervane tipi hava hızı ölçer

Elektrik enerji analizörü

Pens ampermetre

Lüksmetre

Takometre 

Ses seviyesi ölçer

Veri kaydedici

Bacagazı bileşenlerinin ve sıcaklığının ölçülmesinde kullanılmak üzere

75 cm’den daha uzun prob gerektiren yerlerde kullanılmak üzere

Isı kayıplarını belirlemek üzere

Isıl geçirgenlik katsayısı ölçümleri için kullanılmak üzere

Muhtelif suların iletkenliklerini ölçmek amacıyla kullanılmak üzere

Muhtelif tiplerdeki buhar kapanlarının kontrolünün yapılmasında kullanılmak üzere

Ulaşılması zor olan ve döner fırın vb hareketli alanların sıcaklıklarını ölçmek
amacıyla kullanılmak üzere

Ulaşılması zor olan ve döner fırın vb hareketli alanların sıcaklıklarını ölçmek
amacıyla kullanılmak üzere

Muhtelif tipte problar bağlanmak suretiyle sıcaklık ölçümlerinde kullanılmak
üzere

Yüzey sıcaklıklarını ölçmek amacıyla kullanılmak üzere

Ortam sıcaklıklarını ölçmek amacıyla kullanılmak üzere

Ulaşılması zor olan ve kazan içerisi, büyük tanklar vb yerlerde sıcaklıkları ölçmek
amacıyla kullanılmak üzere

Tanecikli yapıdaki malzeme vb sıcaklıklarını içine batırarak ölçmek amacıyla
kullanılmak üzere

İçerisinden kirli akışkan geçen boru hatlarında dışarıdan akışkan miktarının
ölçülebilmesi amacıyla kullanılmak üzere

İçerisinden temiz akışkan geçen boru hatlarında dışarıdan akışkan miktarının
ölçülebilmesi amacıyla kullanılmak üzere

Muhtelif alanlarda ortam sıcaklığı ve bağıl nem ölçmek amacıyla kullanılmak
üzere

Pitot tüpü ile birlikte kullanılarak kanallarda akış miktarını ölçmek amacıyla
kullanılmak üzere

İçerisinden hava ve düşük basınçlı gazların geçtiği kanallarda akış miktarını
ölçmek amacıyla kullanılmak üzere

Fırın iç basıncı vb oldukça düşük basınç değerlerinin ölçülmesi sırasında
kullanılmak üzere

İçerisinden hava ve düşük basınçlı gazların geçtiği kanallarda akış miktarını
ölçmek amacıyla kullanılmak üzere

Hava fanlarının emiş ağzında ve eksoz kanallarının çıkış ağzında hava veya gaz hızını
veya akış miktarını ölçmek amacıyla kullanılmak üzere

Muhtelif alanlarda elektrikle ilgili parametreleri ölçmek amacıyla
kullanılmak üzere

Muhtelif alanlarda elektrikle ilgili parametreleri ölçmek amacıyla
kullanılmak üzere

Dönen ekipmanların vb. devir sayılarının ve yürüyen bant, kumaş vb.
ilerleme hızlarını ölçmek amacıyla kullanılmak üzere

Muhtelif alanlarda aydınlık seviyelerini ölçmek amacıyla kullanılmak
üzere

Muhtelif alanlarda ses ve gürültü seviyesini  ölçmek amacıyla
kullanılmak üzere

Uzun süreli yapılan ölçümleri kaydetmek üzere

X X X

X X

X X X

X X

X X X

X X

X X X

X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X

X X X

X X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X

X X X

X X X

X X X X
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MADE IN GERMANY

DAHA FAZLA GÖRÜN: 
YENİ TESTO 882 
TERMAL KAMERA6

Her türlü bina ve endüstriyel tesiste, enerji tüketim
kalemleri arasında ısı ve mekanik tesisat önemli rol oynar.
Isı ve mekanik tesisatın verimli bir şekilde işletilebilmesi,
performansının analiz edilebilmesi, beklenmedik arıza ve
kaçaklar sonucu oluşabilecek bakım maliyetlerinin
minimum seviyeye indirgenmesi etkin bir enerji denetim ve
yönetim sisteminin kurulması ile mümkün olabilir.

Her türlü yönetim sisteminde olduğu gibi, enerji yönetim
sisteminde de performans analizi ve iyileştirme
yapabilmenin ilk adımı ölçmek ve veri toplamaktır.

Tipik uygulamalar

- Yakma tesisleri, yakıtlar ve yanma (brülörler, bacalar,
kazanlar, verim hesapları, yakıtlar, yakıtların kalorifik
değerlerinin iyileştirilmesi, yakıtların TEP değerine
çevrilmesi, baca gazı analizleri, yanma formülleri, yanma
kontrolu ve iyileştirilmesi)

- Buhar sistemleri (kavramlar, buhar tesisatları, kondens
geri kazanımı, flaş buhar, buhar kapanları, kayıp ve
kaçaklar)
- Isı yalıtımı (hesaplama formülleri, yalıtım malzemeleri,
uygun malzeme seçimi, endüstriyel tesislerde yalıtım,
boru, vana ve flanşların yalıtımı, binalarda yalıtım, pencere
ve camlar)
- Endüstriyel fırınlar (fırın tipleri, fırınlarda enerji ve/veya
kütle balansı, işletme ve modernizasyon, enerji verimliliği
önlemleri)
- Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme (binalarda ısıtma
ve soğutma yükü hesabı ve projelendirme, kontrol
sistemleri)
- Basınçlı hava sistemleri (kompresörler, kontrol sistemleri,
dağıtım hatları, basınçlı hava kalitesi, kayıp ve kaçaklar,
atık ısı kullanımı)
- Kurutma sistemleri (kurutma prosesleri ve uygulama
alanları, psikiyometrik hesaplamaları)
- Atık ısı kullanımı (atık ısı odakları, atık ısı geri kazanım
ekipmanları ve sistemleri ile uygulama alanları)
- Soğutma

Enerji yönetimi:
Isı ve mekanik
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Çok amaçlı ve pratik ölçüm cihazları

Portatif baca gazı analiz sistemi

• Maks. 6 ölçüm hücresi
• Ölçüm hücreleri değişiminde test gazları ile yeniden

kalibrasyon gerektirmeyen özel hücre tasarımı 
• Seçilebilir seyretme faktörleri ile CO ölçüm aralığı

genişletme özelliği
• Dahili Pebier soğutuculu gaz hazırlama (kondensat)

ünitesi ve partikül filtreleri
• Tablo1: 1,2 

Termal kamera
testo 875 ve 881: °C, %RH

• En iyi görüntü kalitesi
• NETD<80 mK (testo 875)
• NETD<50 mK (testo 881)
• Değiştirilebilir lensler
• Küf riski olan noktaların görüntülenmesi
• Dahili kamera
• Kulaklık ile ses kaydı
• TwinPix ile profesyonel analiz yazılımı

Çok yönlü VAC cihazı

testo 435-4: m3/sa, m/s, CO3, %BN, °C, ΔP, Lux

• 10.000 ölçüm değerine kadar cihaz hafızası
• Ölçüm verilerinin arşivlenmesi, analizi ve

dökümantasyonu için PC yazılımı 
• İç hava kalitesi (IAQ) probu, ışık şiddeti probu ve comfort

probu
• Pervane problar ve pilot tüpü uygulamaları için entegre

fark basınç sensörü
• Sıcaklık ve nem için kablosuz problar
• Tablo1: 4,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,27

Infared termometre (entegre nem modülü ile)
testo 845

• Uzak alan ölçümleri ve yakın odak için değiştirilebilir optikler
• Gerçek ölçüm noktasının belirtilmesi için özellikle parlak olan

çapraz lazer görünüm
• Referans hassaslık
• Limit değerler aşıldığında optik ve sesli alarm
• Ölçüm verilerinin arşivlenmesi ve dökümantasyonu için PC

yazılımı
• Cihaz hafızasında 90 ölçüm protokolü
• Tablo1: 7

Ultrasonik debimetre

GE Panametrics PT878

UE Ultraprobe 100

• Boruya hiç bir ek yapmadan ve boruya müdahale
etmeden debi ölçümü

• 100,000 veriyi kaydetme özelligi
• Opsiyonel enerji ölçümü
• Şarj edilebilir pil ile uzun saatler boyunca ölçüm olanağı 
• 0.5 in .... 300 in (12.7 mm .... 7.6 m) ve daha büyük

borularda ölçüm
• Tablo1: 15

Gürültü ölçüm cihazı
testo 815/816

• Kolay ayarlama
• A ve C eğrilerine göre frekans değerlendirme
• Maks./min. hafızası
• Bar-grafik ekran
• AC/DC çıkış
• Tablo1: 26

• İletkenlik ve TDS ölçer (Tablo 1: 5)
• İnfrared Sıcaklık Ölçer (Yüksek Sıcaklık) (Tablo1: 8)
• Elektrik Enerji Analizörü (Tablo1: 22)
• Pens Ampermetre (Tablo1: 23)

Broşür ve detaylı bilgi talepleriniz için: www.testo.com.tr sitesinden bilgi edinebilir, ya da infotesto@testo.com.tr adresine bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

• Ses örneklerini kayıt ve analiz
• Durum analizi
• Test verileri kaydı
• Trend analizi 
• Denetim sonuçlarının gözden geçirilmesi
• Test verilerinizin yönetimi
• Tablo1: 6

www.testo.com.tr

testo 350 S/XL: O2, CO, COdüşük NO, NOdüşük, NO2,
SO2, H2S, HC, CO2 (NDR)

Ultrasonik test cihazı (Buhar kapanı testi için) Diğer ölçüm cihazları



MADE IN GERMANY

DAHA FAZLA GÖRÜN: 
YENİ TESTO 882 
TERMAL KAMERA

Enerji maliyetleri arasında önemli kalemlerden biri de
elektrik tüketimidir. Binalarda ve endüstriyel tesislerde
tüketilen enerjinin büyük kısmı elektrik motorlarında
harcanmaktadır. Elektrik motoru endüstrideki birçok
makinada kullanıldığı için, enerji tasarrufu yapılabilecek
potansiyele sahip önemli unsurlardan biridir. Yükün
değişken olduğu yerlerdeki elektrik motorlarında değişken
hız sürücülerinin kullanılması, elektrik motorlarının ihtiyaca
uygun kapasitede seçilmesi, yeni alımlarda verimlilik sınıfı
yüksek elektrik motorlarının alımına öncelik verilmesi enerji
maliyetlerinin düşürülebilmesi için alınabilecek
önlemlerdir.

Ayrıca elektrik tesisatlarındaki kaçakların önlenmesi de
enerji maliyetlerinin optimizasyonu açısından gereklidir. Bu
nedenlerle, enerji etüdleri esnasında elektrik enerjisinin
kalitesi ve tüketim miktarı ölçülerek raporlanmalı ve analiz
edilmelidir.

Tipik uygulamalar:

- Elektrik enerjisinde verimlilik (üretim, iletim, dağıtım,
nihaî) ve talep tarafı yönetimi

- Elektrik enerjisinin ölçümü ve izlenmesi (elektrik, scada
sistemleri vb.)

- Güç transformatörlerinin tipleri, kayıpları ve verimlilikleri

- Reaktif güç, güç faktörü ve kompanzasyon uygulamaları,
harmonikler ve filtreler

- Elektrik motorlarının tipleri, kayıpları, verimlilikleri ve
yaygın kullanım alanları (fan, pompa, kompresör)

- Değişken hız sürücüleri, soft starterler ve uygulama
alanları 

- Aydınlatmada elektrik enerjisinin verimli kullanılması
(verimli armatür, kontrol sistemleri vb.)

- Birleşik ısı-güç sistemleri (kojenerasyon, trijenerasyon),
tipleri ve verimlilikleri

- Verimli elektrikli ev aletleri ve ofis ekipmanları

- Otomasyon sistemleri (endüstri ve binalarda)

Enerji yönetimi:
Elektrik

8
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Çok amaçlı ve pratik ölçüm cihazları

Çok yönlü VAC cihazı

testo 435-4: m3/sa, m/s, CO3, %BN, °C, ΔP, Lux

• 10.000 ölçüm değerine kadar cihaz hafızası
• Ölçüm verilerinin arşivlenmesi, analizi ve

dökümantasyonu için PC yazılımı 
• İç hava kalitesi (IAQ) probu, ışık şiddeti probu ve comfort

probu
• Pervane problar ve pilot tüpü uygulamaları için entegre

fark basınç sensörü
• Sıcaklık ve nem için kablosuz problar
• Tablo1: 4,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,27

Termal kamera
testo 875 ve 881: °C, %RH

• En iyi görüntü kalitesi
• NETD<80 mK (testo 875)
• NETD<50 mK (testo 881)
• Değiştirilebilir lensler
• Küf riski olan noktaların görüntülenmesi
• Dahili kamera
• Kulaklık ile ses kaydı
• TwinPix ile profesyonel analiz yazılımı

Cep tipi ışık şiddeti ölçümü

testo 540: Lux

• Sensör gözün spektral hassasiyetine göre ayarlanmıştır
• Hold fonksiyonu ve maks./min. değerleri gösterme
• Aydınlatmalı ekran
• Güvenli saklama için koruyucu başlık
• Tablo1: 25

Gürültü ölçüm cihazı
testo 815/816

• Kolay ayarlama
• A ve C eğrilerine göre frekans değerlendirme
• Maks./min. hafızası
• Bar-grafik ekran
• AC/DC çıkış
• Tablo1: 26

Diğer ölçüm cihazları

• Elektrik Enerji Analizörü (Tablo1: 22)
• Pens Ampermetre (Tablo1: 23)

Broşür ve detaylı bilgi talepleriniz için: www.testo.com.tr sitesinden bilgi edinebilir, ya da infotesto@testo.com.tr adresine bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

www.testo.com.tr

Devir ölçüm cihazı
testo 470: U/dak, m/sn, m/dak, m

• Ppm (temassız ve mekanik) hız ve uzunluk ölçümü
• Maks./min./ortalama değerleri ve son okumayı hafızada

saklama
• Düşük batarya göstergesi
• Koruyucu kılıfı ile daha sağlam
• Tablo1: 24

Ultrasonik debimetre

GE Panametrics PT878

• Boruya hiç bir ek yapmadan ve boruya müdahale
etmeden debi ölçümü

• 100,000 veriyi kaydetme özelligi
• Opsiyonel enerji ölçümü
• Şarj edilebilir pil ile uzun saatler boyunca ölçüm olanağı 
• 0.5 in .... 300 in (12.7 mm .... 7.6 m) ve daha büyük

borularda ölçüm
• Tablo1: 15
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Binalarda enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak yoluyla
enerji tüketimini azaltmak için kapsamlı ve koordineli
çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Enerjinin verimli kullanımı,
enerji faturası bedellerinde azalmaya neden olacağı gibi,
CO2 emisyonuna bağlı hava kirliliğinin de azalmasını
sağlayacaktır.

Binalarda enerji verimi denetimi için ısıtma-soğutma
sistemleri, elektrik tesisatı, yalıtım gibi çalışma yapılacak
alanlar belirlenmeli; sözkonusu alanlarda çeşitli ölçümler
yapılarak elektrik ve doğalgaz tüketimleri ve maliyetleri
çıkarılmalı, ve toplanan verilerin teknik ve ekonomik olarak
değerlendirilmesi neticesinde iyileştirme önlemlerine
karar verilmelidir.

Tüm bu etüt çalışmaları esnasında veri toplama,
değerlendirme, önlem alma ve izleme süreçleri için de
hassas ve güvenilir ölçüm cihazları kullanılmalıdır.

Tipik uygulamalar:

- Sıcak su ve buhar kazanları

- Brülörler

- Klima santrali

- Elektrik tesisatı

- Bina yalıtımı

- Pencereler

- Pompalar

- Radyatörler

- Aydınlatma

- Elektrikli cihazlar

Enerji yönetimi:
Bina
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Çok amaçlı ve pratik ölçüm cihazları

Endüstride emisyon ölçüm cihazı

testo 340: O2, CO, COdüşük NO, NOdüşük, NO2, SO2

• 1 O2 sensörü + 3 farklı değiştirilebilen sensör girişi
• 7 gaz sensörü seçeneği
• Ölçüm aralığının otomatik olarak genişletilmesi
• Otomatik sensör koruması
• Bacagazı ile eş samanlı fark basınç ve hız ölçümü

Çok yönlü VAC cihazı

testo 435-4: m3/sa, m/s, CO3, %BN, °C, ΔP, Lux

• 10.000 ölçüm değerine kadar cihaz hafızası
• Ölçüm verilerinin arşivlenmesi, analizi ve

dökümantasyonu için PC yazılımı 
• İç hava kalitesi (IAQ) probu, ışık şiddeti probu ve comfort

probu
• Pervane problar ve pilot tüpü uygulamaları için entegre

fark basınç sensörü
• Sıcaklık ve nem için kablosuz problar
• Tablo1: 4,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,27 

Ultrasonik debimetre

GE Panametrics PT878

• Boruya hiç bir ek yapmadan ve boruya müdahale
etmeden debi ölçümü

• 100,000 veriyi kaydetme özelligi
• Opsiyonel enerji ölçümü
• Şarj edilebilir pil ile uzun saatler boyunca ölçüm olanağı 
• 0.5 in .... 300 in (12.7 mm .... 7.6 m) ve daha büyük

borularda ölçüm
• Tablo1: 15

Diğer ölçüm cihazları

Broşür ve detaylı bilgi talepleriniz için: www.testo.com.tr sitesinden bilgi edinebilir, ya da infotesto@testo.com.tr adresine bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

www.testo.com.tr

Termal kamera
testo 876: °C, %RH

• Dönebilen, esnek ekran 
• En iyi görüntü kalitesi
• NETD<80mK
• Değiştirilebilir lensler
• Küf riski olan noktaların görüntülenmesi
• Dahili kamera
• Kulaklık ile ses kaydı
• TwinPix ile profesyonel analiz yazılımı

testo 830: °C

• 2 nokta lazer işaretlemeli
• Temaslı ölçüm için harici prob takabilme imkanı
• 12:1 fokus (uzun mesafelerde hassas ölçüm)
• Harici TC prob ile emissivbe (parlaklık seviyesi)

belirlemesi
• Tablo1: 7

• Elektrik Enerji Analizörü (Tablo1: 22)
• Pens Ampermetre (Tablo1: 23)

Infared (temassız) termometre
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Artan enerji maliyetleri, üretim maliyetlerine de ciddi
oranda etki etmektedir. İleriki yıllarda, enerji maliyetlerinin
daha da artması öngörülmektedir. Üretim kalitesini
korumak ve bunu yaparken kaynakların etkin kullanımını
sağlamak, rekabet baskısı ve daralan piyasalar, işletmeleri
verim amaçlı yatırımlara yöneltmektedir.

Enerji tüketimi yüksek olan sanayi sektöründeki enerji
verimliliğinin arttırılması için gerekli düzenlemeleri
sağlamak üzere Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel
Müdürlüğü tarafından “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin
Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik”
yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre, enerji tüketimi 2000
TEP'e eşit ve büyük olan tüm fabrikalar, enerji tüketimi
verimliliğinin arttırılması amacıyla Enerji Yönetim Sistemi’ni
oluşturmalıdır. Ayrıca yıllık enerji tüketim miktarlarına bağlı
olarak bir Enerji Kontrol Birimi veya Enerji Yöneticisi
görevlendirmelidir.

Enerji Yönetim Sistemi kapsamında fabrikanın aylara göre
toplam enerji tüketimi ve toplam üretimi analiz edilmeli;
yardımcı işletmeler (kazanlar, buhar ve sıcak su hatları,
iklimlendirme, basınçlı hava sistemi, vs), çalışma yapılan
üretim birimleri ve elektrik dağıtım sistemi incelenerek
ölçümler yapılmalı ve enerji tüketim değerleri
belirlenmelidir.

Tüm bunları yapabilmenin ön koşulu ise ölçmektir. Ölçülen
şey bilinir, bilinen şey kontrol edilir, kontrol edilen şey
yönetilerek, iyileştirilebilir. Enerji tüketiminin incelenmesi,
mevcut enerji yönetim sisteminin analizi ve iyileştirmeye
yönelik yatırımların planlanarak etkinliğinin izlenmesi için
doğru ölçüm şarttır! Endüstriyel işletmelerde ve binalarda
yapılan enerji etüdü çalışmalarında, akredite olmuş ulusal
veya uluslararası kuruluşlar tarafından kalibrasyonu
yapılmış ve etiketlenmiş cihazlar kullanılmalıdır.

Tipik uygulamalar:

- Yakıtların, mevcut yakma sisteminin en verimli şekilde
kullanımı ile yakılması

- Isıtma, soğutma, iklimlendirme ve ısı transferinde en
yüksek verimin elde edilmesi

- Isı yalıtımının standartlara uygun olarak yapılması, ısı
üreten, dağıtan ve kullanan tüm ünitelerin yalıtılarak ısı
kaybının en aza indirilmesi

- Atık ısı geri kazanımı

- Isının işe dönüştürülmesinde verimliliğin arttırılması

- Elektrik tüketiminde kayıpların önlenmesi

- Elektrikten iş, ısı vb dönüşümlerde verimliliğin artırılması,
mümkün olduğu takdirde bileşik ısı-güç üretimine
geçilmesi

- Otomatik kontrol uygulamaları ile insan faktörünün en
aza indirilmesi

Enerji yönetimi:
Endüstri
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Çok amaçlı ve pratik ölçüm cihazları

Ultrasonik test cihazı (Buhar kapanı testi için) Diğer ölçüm cihazları

Broşür ve detaylı bilgi talepleriniz için: www.testo.com.tr sitesinden bilgi edinebilir, ya da infotesto@testo.com.tr adresine bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

• Testo 540 Işık Şiddeti Ölçüm Cihazı (Tablo1:25)
• İnfrared Sıcaklık Ölçer (Yüksek Sıcaklık) (Tablo1: 8)
• Elektrik Enerji Analizörü (Tablo1: 22)
• Pens Ampermetre (Tablo1: 23)

www.testo.com.tr

Endüstride emisyon ölçüm cihazı
testo 340: O2, CO, COdüşük NO, NOdüşük, NO2, SO2

Termal kamera
testo 882: °C, %RH

• En iyi görüntü kalitesi, 320 x 240 piksel dedektör
• NETD<60 mK
• Değiştirilebilir lensler
• Küf riski olan noktaların görüntülenmesi
• Dahili kamera
• Kulaklık ile ses kaydı
• TwinPix ile profesyonel analiz yazılımı

testo 435-4: m3/sa, m/s, CO3, %BN, °C, ΔP, Lux

• 10.000 ölçüm değerine kadar cihaz hafızası
• Ölçüm verilerinin arşivlenmesi, analizi ve

dökümantasyonu için PC yazılımı 
• İç hava kalitesi (IAQ) probu, ışık şiddeti probu ve comfort

probu
• Pervane problar ve pilot tüpü uygulamaları için entegre

fark basınç sensörü
• Sıcaklık ve nem için kablosuz problar
• Tablo1: 4,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,27 

Çok yönlü VAC cihazı Infared termometre (entegre nem modülü ile)
testo 845

• Uzak alan ölçümleri ve yakın odak için değiştirilebilir optikler
• Gerçek ölçüm noktasının belirtilmesi için özellikle parlak olan

çapraz lazer görünüm
• Referans hassaslık
• Limit değerler aşıldığında optik ve sesli alarm
• Ölçüm verilerinin arşivlenmesi ve dökümantasyonu için PC

yazılımı
• Cihaz hafızasında 90 ölçüm protokolü
• Tablo1: 7

Ultrasonik debimetre
GE Panametrics PT878

• Boruya hiç bir ek yapmadan ve boruya müdahale
etmeden debi ölçümü

• 100,000 veriyi kaydetme özelligi
• Opsiyonel enerji ölçümü
• Şarj edilebilir pil ile uzun saatler boyunca ölçüm olanağı 
• 0.5 in .... 300 in (12.7 mm .... 7.6 m) ve daha büyük

borularda ölçüm
• Tablo1: 15

Gürültü ölçüm cihazı
testo 815/816

• Kolay ayarlama
• A ve C eğrilerine göre frekans değerlendirme
• Maks./min. hafızası
• Bar-grafik ekran
• AC/DC çıkış
• Tablo1: 26

UE Ultraprobe 100

• Ses örneklerini kayıt ve analiz
• Durum analizi
• Test verileri kaydı
• Trend analizi 
• Denetim sonuçlarının gözden geçirilmesi
• Test verilerinizin yönetimi
• Tablo1: 6

• 1 O2 sensörü + 3 farklı değiştirilebilen sensör girişi
• 7 gaz sensörü seçeneği
• Ölçüm aralığının otomatik olarak genişletilmesi
• Otomatik sensör koruması
• Bacagazı ile eş samanlı fark basınç ve hız ölçümü



Enerji  yönetimi için önerilen diğer ölçüm cihazları

Broşür ve detaylı bilgi talepleriniz için: www.testo.com.tr sitesinden bilgi edinebilir, ya da infotesto@testo.com.tr adresine bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

www.testo.com.tr
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Basınçlı hava debimetresi

Soğutma analizörü

testo 6440: Nm3/h, NI/dak, Nm3, oC

testo 560: hPa, mbar, Pa, micron, bar, psi, °C/°F, tcu, toh

• Hassas vakum sensörü ile vakum ölçümü
• 4 adet harici sıcaklık prob girişi
• Aşırı ısınma (superheating), aşırı soğuma (sub cooling)

hesaplaması, ΔT
• Sızdırmazlık testi
• 30 farklı soğutucu akışkan için basınç / sıcaklık ölçümü

• Uygulama: İşletme maliyetlerini azaltır
• Kaçakları saptar ve tüketim yapılan yere göre maliyet

dağıtımına yardımcı olur
• Kolay kullanım menüsü
• Tüm sinyal çıkışları cihaza entegredir - analog çıkışlar

veya sayaç özelliği
• Hassas aynı zamanda dayanıklı - seramik sensör

Uzaktan enerji izleme, raporlama, kayıt
testo saveris: °C, %RH

• Üretim ve ortamdaki sıcaklık ve nem değerlerini
ölçme

• Ethernet bağlantısıyla veya kablosuz veri aktarabilme
• Otomatik veri toplama özelliği ve güvenli merkezi veri

hafızası 
• Limit değerler aşıldığında alarm verme, PC bağlantısı

olmadan
• Birçok özel uygulamaya uygun problar

Nem/çiğleşme sıcaklığı ölçüm cihazı

testo 6740: °C tpd/°F tpd, °Ctdatm/°Ftdatm,%BN, ppmv,
mg/m3, °C/°F

• Uygulama: Basınçlı hava kurutucuları, granül kurutucular, vb.
• 350° dönebilen gövde
• Uzun süre suya dayanıklı nem sensörü, -40 °Ctpd çiğleşme

sıcaklığında kalibre edilmiştir 
• 4... 20 mA (2-kablo) analog çıkışı
• Proses bağlantısı G1/2 veya NPT1/2”
• Tuşlar yardımıyla basit menü kullanımı

Ultrasonik ses ölçüm cihazı
UE Ultraprobe 15000

• Basınçlı hava kaçak tespiti
• Elektriksel sorun tespiti (corona, tracking,arcing)
• Rulman ve yağlama performansı
• Vana sızdırmazlık testi
• Kestirimci ve önleyici bakım için kullanılabilen test cihazı   



Dünya çapında Testo

www.testo.com.tr
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