
Analiza dużego obiektu na jednym obrazie termowizy-

jnym.

Zapis bardzo dużego obiektu na jednym obrazie termowizy-

jnym jest praktycznie niemożliwe, jeżeli nie ma możliwości 

odpowiedniego oddalenia się od obiektu. Jedym rozwiąza-

niem jest wtedy wykonanie kilku zdjęć termowizyjnych. 

www.testo.com.pl

Termografia  
dużych obiektów  
z asystentem obrazu panoramicznego Testo 

Jednakże, aby nie musieć zarządzać, przeglądać i porówny-

wać wielu zdjęć jednocześnie, Testo oferuje asystenta 

obrazu panoramicznego. Funkcjonalność umożliwia scalenie 

kilku zdjęć termowizyjnych, w jeden przejrzysty obraz, który 

można poddać dalszej analizie.

Testo
Przykładowe zastosowanie
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Wyzwanie.

Podczas pomiarów termowizyjnych często pojawia się 

problem, że zasada “po prostu odejdź dalej” nie działa. 

Przyczyną tego jest nie tylko faktyczny rozmiar budynku, ale 

także ograniczenia przestrzenne, takie jak ściany, sąsiadu-

jące budynki i ulice, uniemożliwiające uchwycenie całego 

obiektu na jednym obrazie. Dodatkowym problemem może 

być rozdzielczość kamery: nawet jeżeli duży obiekt zos-

tanie uchwycony na zdjęciu w całości, nie będzie można 

przeprowadzić jego analizy ze względu na niewystarczającą 

jakość zdjęcia.Wyjście z sytuacji: wykonać kilka osobnych 

zdjęć obiektu. Jednakże analizowanie wielu zdjęć jest 

kłopotliwe i zajmuje dużo czasu. Optymalnym rowiązaniem 

byłaby kompletna analiza jednego, szczegółowego obrazu 

termowizyjnego, uwidaczniającego wszelkie nieprawidło- 

wości, mogące być nieuchwytne na pojedynczych zdjęciach 

części obiektu.

Rozwiązanie.

Kamery termowizyjne Testo mają już w standardzie obiek-

tyw szerokokątny, który umożliwia pomiary z większych 

odległości niż standardowy obiektyw. Jeżeli nadal nie jest 

to wystarczające, rozwiązaniem będzie nowy asystent zdjęć 

panoramicznych w kamerach testo 885 i testo 890. Po 

prostu wykonaj zdjęcia obiektu w kilku sekcjach, a asystent 

zdjęć panoramicznych scali je dla Ciebie w jeden, dobrej 

jakości obraz. Dzięki temu możesz na przykład uchwy-

cić na jednym zdjęciu obszar 176 m² z odległości 10 m. 

Dzięki asystentowi obrazu panoramicznego możesz badać 

i analizować nawet bardzo duże obiekty, przy zachowa- 

niu wysokiej jakości obrazu, pokazującego najdrobniejsze 

szczegóły, co zdecydowanie ułatwi i przyspieszy Twoją 

codzienną pracę.

Więcej informacji:

Więcej informacji i odpowiedzi na Twoje pytania dotyczące 

termowizji oraz asystenta obrazu panoramicznego zna-

jdziesz na www.testo.com.pl
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Kamera termowizyjna testo 885


