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Giriş.. 

Testo AG, portatif ve sabit ölçüm sistemlerinde, dünyanın 

en büyük üreticilerinden biridir. 

Ölçüm teknolojisindeki 50 yılı aşkın deneyimiyle dikkat 

çeken Testo’nun genel merkezi Lenzkirch’te 

bulunmaktadır. 

Diğer lokasyon ise  2012 yılında Titisee bölgesinde 

hizmete açılmıştır. 

Testo AG hakkında temel bilgiler: 

- 1957 yılında Lenzkirch’te kurulmuştur 

- Dünya genelinde 2300 çalışanı vardır (2012) 

- 205 Mio. € ciro (2011) 

- Testo AG her yıl, dünya genelinde elde ettiği cironun 

yaklaşık olarak %10’unu araştırma ve geliştirme 

çalışmalarına harcamaktadır 



3/23 Testo TR, 

Sıcaklık 

Nem 

pH / İletkenlik 

Hava Hızı 

Basınç 

Baca Gazı 

Devir 

Aydınlık  

Ortamda CO/CO2, Gaz Kaçak 

Termal Görüntüleme 

Gürültü Düzeyi 

Gaz Kaçak 

Sıcaklık, bağıl nem, hava hızı ve basınç için TÜRKAK'tan akredite ISO17025 

standartlarında kalibrasyon sertifikasyon hizmeti 

Testo - Parametreler 
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Testo termal kameralar -  made in Germany... 

Titisee 
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Termal Görüntüleme 

• Mutlak Sıfır (0 K = yaklaşık –273°C) noktasının üstündeki tüm nesneler 

infrared radyasyon yayarlar... 
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Termal Görüntüleme 

Termal Kameralar bu radyasyonu kullanır 

ve bunu gözle görülebilir görüntü haline 

getirir. 
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Elektromanyetik Spektrum 

   Elektromanyetik (EM) spektrum 

bilim adamlarının belirli bir tipteki 

ışınım kümesine, oradaki 

dalgalardan bir grup olarak 

bahsedebilmek için verdikleri bir 

isimdir. 

 

   Kızılötesi (Infrared) Işınım, aynı 

ışık ve radyo dalgaları gibi, 

elektromanyetik enerjinin bir 

biçimidir.   
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Infrared Sistem 
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Radyometrik Görüntüleme 

• Kamera kızıl ötesi ışımayı 

algılar 

• Kaynak: 

 - Yansıtılabilir (Refleksyon) 

 - İletilebilir (Transmisyon) 

 - Yayılabilir (Emisyon) 

• Yalnızca yayılan enerji 

(emisyon) bize yüzey 

sıcaklığı hakkında bilgi 

verir. 

Kirschoff Kanunu; 

 

T + E + R = 1 
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İletilen Enerji (Işınım) 

• İletilen ışınım obje içerisinden, sıcaklıkta 

herhangi bir değişime neden olmadan 

geçer. 

• Pek çok materyal opaktır (saydam 

olmayan). 

• Bazıları ise yarı saydamdır: 

  - İnce film plastikler 

  - Lens materyalleri 

  - Cam (sadece kısa dalga) 

• Opak-olmayan yüzeylerde, doğru ölçüm 

yapmak oldukça zordur. 

 - Bu maddelerde aslında yüzeyin arkasında 

ne varsa onu ölçüyorsunuz 
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Yansıyan Enerji (Işınım) 

• Yansıyan ışınım yüzey sıcaklığını değiştirmez. 

• Eğer siz hareket ettikçe termal şablon 

değişiyorsa, bu muhtemelen bir yansımadır. 

• Termal yansımaların karakterizasyonu & 

Kontrolü 

 - Yönlülüğü belirleyin 

 - Bir koruma kalkanı ya da ekran ile yansıma 

kaynaklarını engelleyin 

 - Emisiviteyi değiştirerek yansıma için 

kompanzasyon ve yansıyan sıcaklık RTC 

düzeltmesi yapın  

• İyi yansıtıcı yüzeylerde doğru ölçüm yapmak 

oldukça zordur.  

 - .6 emisivite düzeltmesinin altında ölçüm 

güvenilir değildir. 
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Yayılan Enerji (Işınım) 

• Yayılan ışınım bize yüzey sıcaklığı 

hakkında bilgi verir. 

  - daha fazla ışınım = daha sıcak yüzey 
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Emisyon Yetisi Yüksek Olan Hedefler 

 

• Eğer yayılan (emisyon) ışınım bileşeni 

büyükse... 

 - Arka alan ve yansımaların etkisi 

daha azdır 

 - Yansımalardan kaynaklanan hata 

potansiyeli çok daha küçüktür 
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İyi Yansıtıcı (IR Dalga Boylarında) Yüzeyler 

 

• Eğer yansıyan (refleksiyon) ışınım bileşeni 

büyükse...  

 - Cismin arkasında kalan alanın etkisi 

oldukça büyüktür 

 - Hata potansiyeli oldukça yüksektir 

 - Ölçüm yapılması tavsiye edilmez! 
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Emisivite ve Kara Cisimler 

İdeal Kara Cisim “Gerçek Cisim” 

Mükemmel absorpsiyon 

ve emisyon yapar 

Bir miktar enerji  

yansıtılır ve iletilir 

Emisivite (e ) =1 Emisivite (e ) < 1 
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Emisivite 

• Emisivite, bir objenin ışıma veya ısı yayınımının verimini 

tanımlayan bir materyal özelliğidir.  

 

• Emisivite 0-1.0 arasında bir değerdir. 

  - Parlak metallerin emisivitesi daha düşüktür 

  - Ametallerin emisivitesi daha yüksektir  
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Emisivite 

• Sizi yönlendirmesi için 

emisivite tablolarını  

kullanınız.  

 .6 değerinin altındaki ölçümler 
güvenilmezdir – emisivite değerini 
doğru ayarlamış olsanız bile 

Emisivite Bandı Temaslı termometre metodu 
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Engeller 

Ölç.cisim 

Bağıl nem [gaz fazındaki su] sonuca çok az etki eder. 

Eğer “ölçüm hattı”nda engel varsa, 

ölçüm sonucu yanlış olacaktır: 
 

Katı cisimler, yayınımı engelleyecekleri için, 

yayınım hatasına sebep olacaklardır. 

Kirletici gazlar kaynağa ait IR(kızılötesi) 

ışınları soğurabilir. 

Katı tanecikler [toz, kir, is gibi] yayınımı 

dağıtacaklardır. 

Sis, yoğun buhar, yağmur ve duman yayınımı 

dağıtacaklardır. 
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Görüş Alanı 

Sensör 

Lens 

Görüş Alanı (FOV) 

Hedefe olan uzaklık 

Hedef 
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Görüş alanı (FOV) hesaplayıcısı 

www.testo.com.tr/termal 

 

http://www.testo.com.tr/termal
http://www.testo.com.tr/termal
http://www.testo.com.tr/termal


Termografi Çözümleri 
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Termografi çözümleri…  

1. Bina termografisi  2. Önleyici bakım 

3. Üretim izleme / Ar&Ge 4. Diğer uygulamalar  
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1. Bina termografisi 

Yapısal kusurların ortaya çıkarılması 

Bina yüzeylerindeki enerji kayıplarının 

kapsamlı analizi 

Nem oluşumunun engellenmesi Isıtma tesisatının kontrolü 
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1. Bina termografisi 

Elektrik tesisatının incelenmesi  

 

İzolasyon hatalarının geç kalmadan düzeltilmesi 

Planlama & Renovasyon 
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Bina kabuğu – İzolasyon ve hava sızdırmazlık 

• Eksik ya da düzgün olmayan izolasyon 

• İzolasyonda incelmeler 

• İzolasyon malzemesinin yerleşiminde hatalar  
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Bina termografisi – Ölçüm hazırlıkları 

• Ortalama oda sıcaklığı 20 °C 

ve dış ortam ile iç ortam 

arasındaki sıcaklık farkı en az 

15 °C olmalıdır. 

• Bunu sağlamak için tüm 

odaların en az 12 saat 

önceden itibaren homojen bir 

şekilde ısıtılıyor olması 

gerekmektedir. 

• Ölçümden en az 2 saat önce 

tüm pencerelerin kapatılmış 

olması gerekmektedir. 

• Duvar yüzeylerine yakın ve sıcaklık oluşturabilecek ısı ve ışık kaynakları kapatılmalıdır. 

• Eğer ölçüm yapacağınız alana güneş ışığı geliyorsa tüm perdeler kapatılmalıdır. 
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Nem ve küf oluşumu 

Özel nem ölçüm modundaki renkler trafik 

ışıklarındaki gibidir: 

• 0…64 % Bağıl nem  Yeşil 

• 65…80 % Bağıl nem  Sarı/ Turuncu 

• >80 % Bağıl nem  Kırmızı renk ile gösterilir. 
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Tesisatta kaçak tespiti ve radyatörler 
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Tesisatta kaçak tespiti ve radyatörler 

Örnek - 1 
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Tesisatta kaçak tespiti ve radyatörler 

Örnek – 2 
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Tesisatta kaçak tespiti ve radyatörler 

Radyatör A 

Radyatör B 
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Tesisatta kaçak tespiti ve radyatörler 

Radyatör A 

Radyatör B 
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2. Önleyici bakım 

Elektrik tesisatının periyodik bakımlarının 

yapılması 

Önleyici mekanik bakım 

Dolum seviyelerinin hızla ve kolayca izlenmesi  Fotovoltaik sistemlerin izlenmesi  
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Önleyici bakım - Elektriksel bakım ve elektrotermografi 

 Elektrik akımı, elektriksel ekipmanlar üzerinde yüklemelere neden olur. Bu ekipmanların 

kendi iç dirençlerinin yanı sıra bağlantı noktalarındaki transfer dirençleri de mevcuttur. 

Yaşlanmalar, hatalı montaj, mekanik gerilmeler ya da hasarlar, bu dirençlerin çok ciddi oranda 

yükselmesine neden olur ve elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşmeye başlar. Bunun sonucunda 

ortaya çıkan sıcaklık, termal kameralar vasıtasıyla kolayca tespit edilir.  
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Elektrotermografik ölçüm alanları 
 

Elektrotermografi, her voltaj seviyesi için geçerli bir metottur.  

 

Bu alanda ölçülebilen nesneler şu şekilde sıralanabilir: 

 

Düşük, orta ve yüksek voltajlı şalterler 

Transformatörler 

Dağıtım kutuları 

Dirençler 

Kablolar 

Yüksek gerilim hatları 

Kompanzasyon üniteleri 

Bağlama noktaları 

Elektrik motoru 
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Elektrotermografi metodunu kimler kullanabilir? 

 

 

• Mühendisler, 

• Profesyonel servisler, 

• Sigorta risk mühendisleri, eksperler, 

• Endüstriyel bakım-onarım ekipleri, 

• Yüksek enerji içeren proseslerin bakımını yapan kişiler, 

• Kısacası, yolu elektriksel bakım ve arıza tespitinden  

   geçen herkes… 
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Neden elektrotermografi? 

    

   Amaç, çalışan elektriksel sistemlerin termal düzensizliklerini, kötü bir sonuca yol 

açmadan erken bir safhada tespit etmek ve bu yolla; 

• Hasarı önlemek, 

• Üretimdeki kesintileri azaltmak, 

• Arıza süresini minimuma indirmek ve sistemin 

   çalışma verimliliğini artırmak, 

• Bakım süreleri ve maliyetlerini düşürmek, 

• Enerji kayıplarını azaltmaktır. 

• Bunların arasında da en önemli konu, elektrik  

   kaynaklı yangın riskinin minimuma indirilmesidir. 
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Pratik bilgiler… 
 

İşyeri güvenliği 

   İki elektrik kaynağı arasındaki yetersiz bir boşluk ya da  

   yetersiz izolasyon, elektrik arkı yaratabilecek ve kıvılcımlara  

   neden olabilecektir. Çalışanlar bu elektrik arka maruz 

   kalırlarsa ciddi şekilde yaralanabilirler. 

 

Güvenli mesafe 
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Pratik bilgiler… 
 

 

Eşik sıcaklığı 

 

                                     Örnekler: 

 

•PVC – izolasyonlu kablolar ( VDE 0207 standardına göre) 

Eşik sıcaklığı ≤ 70 °C  

 

•Bakır çubuklar (DIN 43671 standardına göre) 

Eşik sıcaklığı ≤ 105 °C 

Ortam sıcaklığı ≤ 50 °C 

 

•Plastik ve diğer metal olmayan malzemeler 

Eşik sıcaklığı ≤ 50 °C 

 Ortam sıcaklığı ≤ 40 °C 
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Elektrotermografide sıcaklıkların normallerin üzerine 

çıkmasındaki başlıca sebepler  

Sisteme düzensiz yükleme yapmak 

Sisteme gereğinden fazla yükleme yapmak 

Elektriksel çevrimde kontak kayıplarına neden olan yükseltilmiş dirençler ve paslı 

bağlantılar 

Kusurlu yalıtkanlar 

Kablaj hataları 

Standart altı komponentler 
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Elektrotermografi – Termal görüntü örnekleri 

• Dağıtım kutusu 
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Elektrotermografi – Termal görüntü örnekleri 

• Sigorta kutusu 
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Elektrotermografi – Termal görüntü örnekleri 

• Güç dağıtıcılar 
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Elektrotermografi – Termal görüntü örnekleri 

• Bağlantı kutusu 
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Elektrotermografi – Termal görüntü örnekleri 

• Yüksek gerilim hatları 
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Elektrotermografi – Termal görüntü örnekleri 

• Transformatör 
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Mekanik bakım – Termal görüntü örnekleri 
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Mekanik bakım – Termal görüntü örnekleri 
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Mekanik bakım – Termal görüntü örnekleri 
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Mekanik bakım – Termal görüntü örnekleri 
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Mekanik bakım – Termal görüntü örnekleri 
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Mekanik bakım – Termal görüntü örnekleri 
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3. Üretim izleme / Ar&Ge 

1200°C’ye kadar yüksek sıcaklık ölçümü 

Üretim izlemede kalite güvence 

Devre kartları analizi 
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4. Diğer uygulamalar 

Cam rezistanslarında kalite ve performans kontrolü 
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Cam rezistanslarında kalite ve performans kontrolü 

4. Diğer uygulamalar 
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4. Diğer uygulamalar 

• Koltuk ısıtma sistemlerinin izlenmesi 

 

 

• Ön cam  ve yan camlarda 

buğu çözücü performansının 

izlenmesi 
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4. Diğer uygulamalar 

Araç izolasyon kontrolü ve 

Klima performansının izlenmesi 
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4. Diğer uygulamalar 

Termografi metodu, demir-çelik, tuğla ve cam gibi yüksek enerjiye ihtiyaç duyulan üretim 

proseslerinde, endüstriyel fırınların ve diğer yoğun enerji kullanılan tesislerin ekipmanlarındaki 

durum kontrollerinde kullanılmaktadır. Bu ölçümler daha çok yüksek sıcaklık içeren proseslerde 

önem kazanmaktadır. Yüksek sıcaklıklara maruz kalan makinalar, miller ve rulmanlar önleyici 

bakım için sürekli kontrol edilmelidir. Bu şekilde de hata riski düşer.  

Çimento proseslerinde 

yüksek enerjiye ihtiyaç 

duyulduğu gibi, bu enerjinin 

verimli kullanılması da 

maliyetleri ciddi anlamda 

etkileyecektir. 

Yan tarafta gördüğünüz 

termal görüntüde bir döner 

fırın üzerindeki izolasyon 

hatalarına bağlı oluşan ısı 

kayıplarını tek bir bakış ile 

izleyebiliyorsunuz. 

Döner Fırınlarda İzolasyon Kontrolü 
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4. Diğer uygulamalar 

Dolum seviyelerinin uzaktan izlenmesi 
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4. Diğer uygulamalar 
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4. Diğer uygulamalar 

Ev-operatör performanslarının izlenmesi 

Soğutma performansı 

için elektrik 

kesintilerinin 

önlenmesi ve yangın 

riskinin minimuma 

indirilmesi 
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4. Diğer uygulamalar 

Veterinerlik çalışmaları  

Sporcu sağlığının izlenmesi  

Havaalanı – Sağlık kontrolü (Domuz gribi)  
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Ölçüm teknolojisi… 

• Spektral aralık 

• 8 - 14 μm 

• Sıcaklık ölçüm aralığı 

• - 20 … +1200 °C 

• Çalışma sıcaklığı 

• - 10 … +40 °C 

• Tasarım 

• Döndürülebilir ekran seçenekleriyle ulaşılması 

güç bölgelerin de analizi kolaylaşır. 

 

 

 

 

• Lensler 

• Geniş açılı ve dar açılı olmak üzere lens 

çeşitleri mevcuttur. Özellikle yüksek voltaj 

hatlarına fazla yaklaşılamadığı için 12° - 7° 

arasındaki telefoto lensler mevcuttur.. 

• Termal duyarlılık 

• < 30 mK - ≤ 80 mK 

• Geometrik çözünürlük 

• ≤ 2 mrad 

• Ölçüm doğruluğu 

• +/- 2 °C 
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Ölçüm ekipmanları 

•Şarj edilebilir uzun ömürlü Li Ion batarya 

• Uzak mesafelerden de detaylı ölçümler yapabilmek 

için dar açılı lensler   

• Lens koruma camı  

• Görüntülere sesli not bırakabilmeniz için kulaklık 

mikrofon seti 

• Masa üstü hızlı şarj ünitesi  

• Yedek batarya 

• Omuz askısı 

• ve profesyonel testo yazılım programı… 
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Testo termal kameraların  değişim ve gelişim süreci 

2007 

2009 

2010 

testo 880 – Termografi pazarına giriş 

testo 875 ve testo 881 

testo 876: 
testo 882: 320x240 piksel kategorisindeki ilk testo termal kamera 

2011 
En yüksek görüntü kalitesi: 
testo 885 - 320x240 piksel ve termal duyarlılık < 30 mK 
testo 890, 640x480 piksel kategorisindeki ilk testo termal 
 kamera 
 

Testo AG: Şimdi ve gelecekteki 

termografi ortağınız! 
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Testo termal kameralar – Ürün yelpazesi  

160x120 piksel 320x240 piksel 

testo 

875i 

testo 

876 

testo 

882 

testo 

885 

testo 

890 

640x480 piksel 
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Testo termal kameraların genel avantajları 

  SuperResolution teknolojisi 

SuperResolution teknolojisi, termal görüntünüzdeki piksel sayısını bir anda 4 katına 

çıkaran eşsiz bir teknolojidir. 

 Müşteri hizmetleri 

Testo, dünya çapındaki ağı ve ülkelerdeki ofisleriyle her zaman yanınızdadır. 

 Odaklama mesafesi 

10 cm’lik min. odaklama mesafesi ile ölçüm nesnesine olabildiğince yaklaşabilirsiniz. 

 Standart geniş açılı lensler 

Geniş açılı ölçüm özelliği sayesinde büyük parçaların sıcaklık dağılımlarını çok fazla 

uzaklaşmaya gerek duymadan, görüntüleyebilirsiniz. 

 Profesyonel analiz – raporlama yazılımı 

IRSoft – Testo’nun profesyonel termografi analizi için güçlü bilgisayar yazılımı. Kolay 

kullanımı ve profesyonel raporlama yeteneğiyle gücünüze güç katabilirsiniz. 

 Made in Germany 

Testo, ölçüm teknolojisindeki 50 yılı aşkın deneyimi ile en yüksek kaliteyi sunar. 



 

 

 
                         Görkem KÖSE 

Ürün Yöneticisi 

Termal Görüntüleme 

Teşekkürler… 


