
Thermografie voor de 
hoogste eisen.

De warmtebeeldcamera testo 890.
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testo 890 in onderzoek en ontwikkeling.

In R&D helpt de warmtebeeldcamera testo 890 u bij het 

beantwoorden van enkele essentiële vragen: Voldoen alle 

componenten van de nieuwe ontwikkeling aan de specifica-

ties? Werken de warmteafvoer en koeling zoals gewenst? 

Worden alle temperatuurgrenswaarden in acht genomen? 

En dit zijn slechts drie van de vele toepassingen waarbij 

testo 890 u zowel in de productontwikkeling als in de fun-

damentele research ideaal ondersteunt.

testo 890 in de professionele gebouwanalyse.

Wanneer meer dan een eenvoudig thermogram van een 

vensterraam nodig is, is testo 890 precies het juiste meet-

instrument. De camera biedt u zowel binnen als buiten 

een gedetailleerdere kijk op het object en maakt daardoor 

nauwkeurigere verklaringen over de exacte toestand ervan 

mogelijk – en dit kan dankzij de flexibiliteit van de camera 

ook wanneer het gebouw te hoog, de dakhellingshoek te 

klein of de gevels te groot zouden zijn.
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testo 890 in het industriële onderhoud.

Het doel van preventief onderhoud bestaat erin niet te 

wachten tot installaties uitvallen, maar ervoor te zorgen 

dat ze altijd vlekkeloos functioneren. Om dit efficiënt te 

bereiken, mogen de inspecties (en de documentatie ervan) 

enerzijds slechts zo weinig mogelijk tijd in beslag nemen 

en moeten ze anderzijds garanderen dat zelfs de kleinste 

anomalieën betrouwbaar worden vastgesteld. De warmte-

beeldcamera testo 890 maakt precies dit mogelijk en wordt 

daarom een onmisbaar hulpmiddel op uw volgende inspec-

tierondes. 

Thermografie voor professionals.

Laat u overtuigen door de precisie en kwaliteit van de warmtebeeldcamera testo 890.

In de professionele thermografie is niet elke potentiële meettaak al bij de aankoop van een warmtebeeldcamera te voorzien. 

Daarom is het voor specialisten essentieel om een beroep te kunnen doen op een even flexibele als veelzijdige camera, die 

aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoet. De testo 890 is zo'n camera. Hij biedt u de precisie, beeldkwaliteit en flexibiliteit 

die u nodig hebt om alle thermografische uitdagingen van uw dagelijkse werk succesvol aan te gaan. 
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Voor thermografie op het hoogste niveau zijn naast de beeldkwaliteit ook camerafuncties waarmee u nog veiliger en 

efficiënter kunt werken, bepalend. Daarom hebben onze ingenieurs de volgende innovatieve technologieën van testo 890 

speciaal voor u ontwikkeld:

Uitstekende features.

Opdat u nog betere thermografie kunt uitvoeren.

Detector met 640 x 480 pixels 
Met 307.200 meetpunten worden objec-
ten helder en nauwkeurig gedetecteerd 
in een uitstekende beeldkwaliteit.

Thermische gevoeligheid < 40 mK
Met deze uitstekende temperatuurreso-
lutie zijn zelfs de kleinste temperatuur-
verschillen zichtbaar. 

Autofocus/handmatige scherpstel-
ling
De autofocus stelt het beeld automa-
tisch scherp, zodat de testo 890 ook 
met één hand kan worden bediend. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid van 
een handmatige scherpstelling.

Weergave van de oppervlaktevoch-
tigheidsverdeling 
Voor elk meetpunt wordt de waarde 
van de relatieve oppervlaktevochtigheid 
volgens het verkeerslichtprincipe weer-
gegeven, om schimmelgevaar snel en 
eenvoudig te kunnen beoordelen. 

Procesanalysepakket
Door de opslag van beeldsequenties in 
het instrument en de volledig radiome-
trische videometing kunnen thermische 
processen opgenomen, als een stream 
naar de pc doorgestuurd en in het tijds-
verloop geanalyseerd worden.

SiteRecognition-technologie
Voor het terugkerend thermograferen 
van soortgelijke meetobjecten biedt de 
testo SiteRecognition-technologie een 
directe herkenning van de meetlocaties 
en een automatische indeling en archi-
vering van de warmtebeelden.

Panoramabeeld-assistent
De panoramabeeld-assistent maakt 
bij grote meetobjecten de analyse en 
documentatie mogelijk van een totaal-
beeld dat uit meerdere losse opnames 
is samengesteld. Zo hoeven niet meer-
dere beelden vergeleken en beheerd te 
worden.

SuperResolution-technologie bij 
1280 x 960 pixels
Met de testo SuperResolution-techno-
logie wordt de beeldkwaliteit een klasse 
beter, d.w.z. dat de resolutie van de 
warmtebeelden vier keer hoger is.

Minimale brandpuntsafstand
Met een minimale brandpuntsafstand 
van 10 cm kan vanaf geringe afstand op 
macro-shotniveau worden gemeten, om 
ook zeer kleine meetobjecten te onder-
zoeken.

Lasermarker
Met de lasermarker kan op het meetob-
ject een laserpunt ter oriëntatie worden 
weergegeven. Deze laserpunt wordt 
bovendien parallaxvrij in de infraroodop-
name op het display weergegeven.

Hoge temperaturen tot 1200 °C
Met de hogetemperatuuroptie kan het 
meetbereik tot 1200 °C worden uitge-
breid. 

•  Digitale camera en power-LED’s  
Met de geïntegreerde digitale camera 
wordt parallel met het warmtebeeld 
een reëel beeld van het meetobject 
opgenomen. De geïntegreerde power-
LED’s helpen bij het verlichten van 
donkere ruimtes.

•  Spraakopname  
Aanvullende informatie kan door middel 
van spraakopname direct ter plaatse, 
samen met het warmtebeeld worden ge-
documenteerd.

•  Intuïtieve bediening 
De camera kan zowel met een joystick als 
via het touchscreen worden bediend. 

•  PV-modus  
In de PV-modus kan de waarde van de 
zoninstraling in de warmtebeeldcamera 
worden ingevoerd. Deze waarde wordt 
bij elk warmtebeeld opgeslagen en is 
vervolgens automatisch beschikbaar in de 
analysesoftware testo IRSoft.

•  Digitale zoom  
Met de digitale zoom kunt u details van 
de infraroodopname vergroot op het dis-
play weergeven. Dit helpt bij de optimale 
scherpstelling en bij de foutanalyse op 
locatie.

•  Zwenkbaar display en draaigreep  
Het draai- en zwenkbare display en de 
ergonomische draaigreep maken metin-
gen op moeilijk toegankelijke plaatsen 
mogelijk.

•  IRSoft 
Met de krachtige analysesoftware testo 
IRSoft kunt u opnames snel en eenvoudig 
analyseren en in een rapport documente-
ren. De software is bij de leveringsomvang 
inbegrepen en kan licentievrij worden 
geïnstalleerd op een willekeurig aantal 
computers.

•  Kalibratie 
Standaard wordt de testo 890 afgeleverd 
met een fabriekskalibratiecertificaat. Op-
tioneel zijn ook ISO-kalibratiecertificaten 
verkrijgbaar.
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Wisselobjectieven
U kunt kiezen uit 4 objectieven: 
42°-groothoekobjectief voor de registra-
tie van grote beeldfragmenten, 15°-te-
leobjectief, 5°-superteleobjectief en nu 
nieuw: 25°-objectief.

testo FeverDetection
Maakt het mogelijk om in grote mensen-
massa’s personen met een verhoogde 
lichaamstemperatuur te identificeren. Via 
de HDMI-interface kunnen warmtebeeld 
en cameramenu live op een externe mo-
nitor geprojecteerd worden.
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Maximale beeldkwaliteit.

Elke pixel telt.

Warmtebeeld met 160 x 120 pixels

35 °C

Warmtebeeld met 640 x 
480 pixels in combinatie 
met testo SuperResolution-
technologie in megapixel-
kwaliteit.
—> 1280 x 960 pixels

60 °C

Het hart van een warmtebeeldcamera is de detector. 

Daarom hechten wij veel waarde aan maximale kwaliteit 

op dit gebied. In de testo 890 is een uiterst hoogwaar-

dige detector met 640 x 480 pixels ingebouwd. Dat zijn 

307.200 meetwaarden, die in combinatie met het speciale 

lenzensysteem van germanium voor een maximale beeld-

kwaliteit zorgen. In combinatie met de testo SuperResolu-

tion-technologie maakt de testo 890 zelfs warmtebeelden 

met een extreem hoge resolutie in megapixel-kwaliteit (1280 

x 960 pixels; 1.228.800 meetwaarden). Zo kunnen zelfs de 

kleinste of zeer ver verwijderde meetobjecten uiterst nauw-

keurig worden gethermografeerd.

45 °C

Warmtebeeld met 320 x 240 pixels

Warmtebeeld met 640 x 
480 pixels

52 °C
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Een andere belangrijke invloedsfactor voor de kwaliteit 

van een warmtebeeld is de zogenoemde NETD (Noise 

Equivalent Temperature Difference), die de thermische 

gevoeligheid beschrijft en dus de grootte van de tempera-

tuurverschillen die een camera kan detecteren. Hoe beter 

de thermische gevoeligheid is, hoe kleiner de temperatuur-

verschillen zijn die een warmtebeeldcamera kan detecteren 

en visueel kan weergeven. De thermische gevoeligheid 

wordt doorgaans aangegeven in °C of mK. Met een uitste-

kende NETD van < 40 mK kan de testo 890 zelfs de kleinste 

temperatuurverschillen vaststellen en in een warmtebeeld 

weergeven.

In dit metselwerk kunnen dankzij de uitstekende thermische gevoeligheid van de testo 890 alle details worden vastgesteld. 

Door de combinatie van een hogeresolutiedetector van 640 x 480 pixels met de testo SuperResolution-

technologie en de uitstekende NETD van < 40 mK bent u met de warmtebeeldcamera optimaal voorbereid 

op elke meettaak. 

Hoe gevoeliger, hoe beter.
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Nog flexibeler thermograferen.

Om in nauwe binnenruimtes een groot beeldfragment op te 

nemen, is het 42°-groothoekobjectief van de testo 890 een 

voordeel. Dit helpt bovendien ook bij buitenopnames, om 

de buitenschil vanaf geringe afstand te thermograferen. Ook 

het 15°-teleobjectief van de camera is in vele gevallen on-

misbaar, bijv. om onregelmatigheden aan het dak te onder-

zoeken of bij de thermografie van gebouwen met meerdere 

verdiepingen.

Elk detail telt.

Zowel bij het onderzoek van de buitenschil op koudebrug-

gen als bij de beoordeling van vochtschade en de gevolgen 

ervan voor de warmtedoorgangsweerstand van een wand 

komt het erop aan zeer kleine temperatuurverschillen vast 

te stellen. Daarom heeft een voor deze doeleinden ingezette 

warmtebeeldcamera een overeenkomstig goede thermische 

gevoeligheid (NETD) nodig. De NETD van de testo 890 be-

draagt < 40 mK. Dat betekent dat u hiermee ook de kleinste 

anomalieën zichtbaar kunt maken.

In het kader van de professionele gebouwanalyse helpt de 

thermografie met de warmtebeeldcamera testo 890 u bij het 

uitvoeren van uitgebreide diagnose- en onderhoudswerk-

zaamheden: 

·  analyse van energieverliezen bij de verwarming of klimati-

sering van gebouwen

·  visualisatie van gebrekkige isolaties en koudebruggen

·  detectie en documentatie van energieverliezen aan buiten-

ramen en -deuren, rolluikkasten, radiatornissen of dakcon-

structies

Met de warmtebeeldcamera testo 890 kunt u deze ther-

mische anomalieën snel en efficiënt opsporen en indruk-

wekkend visualiseren. Doordat u bovendien professionele 

thermografische rapporten opstelt, onderstreept u met 

behulp van de camera uw deskundigheid op het gebied van 

gebouwenergie.

Neem een kijk achter de façade.

Gebouwenthermografie: energieadvies geven, bouwkundige gebreken ontdekken.

Horizontale en verticale koudebruggen van een gebouw.

Het teleobjectief detecteert hotspots ook op grotere afstand.
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Grote objecten probleemloos thermograferen.

De volledige buitenschil van een gebouw zodanig thermo-

graferen, dat men zowel een overzichtsweergave krijgt als 

relevante details kan onderscheiden, kan ook voor professi-

onals een uitdaging zijn. 

Een veelvoorkomend probleem zijn onder andere ruimtelijke 

beperkingen door wanden, straten of veiligheidszones van 

belendende gebouwen. Deze kunnen ervoor zorgen dat de 

afbeelding van een groot meetobject met één enkele op-

name niet mogelijk is.

De panoramabeeld-assistent van de testo 890 helpt u dan 

om deze uitdaging soeverein aan te gaan. Hij voegt tot drie 

keer drie afzonderlijke opnames samen tot één warmte-

beeld, waarop men in één oogopslag zeer gedetailleerd de 

thermische onregelmatigheden over een geheel gebouwop-

pervlak kan vaststellen.

Zo helpt deze functie u efficiënt energieadvies te geven en 

uw klanten op indrukwekkende wijze direct diverse moge-

lijkheden te tonen voor het optimaliseren van de energie-ef-

ficiëntie van een gebouw. 

Compleet gebouwfront in panoramische opname.

De panoramabeeld-assistent leidt u door de afzonderlijke opnames.

Opname van een gebouw met een 42°- (links) en een 25°-groothoekobjectief (rechts). Zoals u ziet, ziet u meer. 
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De oppervlaktevochtigheidsver-
deling kan optioneel door middel 
van een handmatige invoer van 
de beide parameters temperatuur 
en relatieve vochtigheid worden 
weergegeven. Deze meetwaarden 
kunnen met behulp van een voch-
tigheidsmeter worden bepaald. 
Bijzonder goed geschikt hiervoor 
is de testo 625.

Met de warmtebeeldcamera 
testo 890-2 kan de vochtmeting 
optioneel met een externe, draad-
loze vochtigheidsvoeler worden 
uitgevoerd. De meetwaarden 
worden automatisch in real time 
naar de camera doorgestuurd. 
Een handmatige invoer valt weg. 
Aanvullend worden de actuele 
meetwaarden samen met het 
beeld opgeslagen.

Warmtebeelden professioneel analyseren.

Voor de thermografie van gebouwen is ook een krachtige 

analysesoftware bepalend. Alleen zo kunnen de thermo-

grammen immers snel en eenvoudig geanalyseerd, geëvalu-

eerd en in een rapport gedocumenteerd worden. 

De licentievrije software testo IRSoft werd speciaal voor 

deze eisen ontwikkeld. Hij biedt naast uitgebreide analy-

sefuncties en een intuïtieve bediening vooral ook talrijke 

mogelijkheden om individuele en normconforme rapporten 

voor uw dossiers of opdrachtgevers op te stellen. Meer in-

formatie vindt u op pagina 15.

Vochtigheid in ruimtes snel detecteren.

In het kader van de gebouwenthermografie is in binnen-

ruimtes vooral het zichtbaar maken van potentieel vochtige 

plekken enorm belangrijk, omdat hier schimmelvorming 

kan optreden. Het ‘vochtigheidsbeeld’, waarvoor Testo een 

patent heeft aangevraagd, toont de relatieve oppervlak-

tevochtigheid voor elke afzonderlijke meetwaarde in het 

warmtebeeld en geeft de verschillende gevarenzones aan 

met een makkelijk te begrijpen verkeerslichtprincipe. 

Groen (< 65 %RV): geen schimmelgevaar. 

Oranje (> 65 … < 80 %RV): mogelijk schimmelgevaar. 

Rood (> 80 %RV): acuut schimmelgevaar. Binnenruimte met acuut schimmelgevaar onder het schuine dak.

Professionele thermografie-rapporten – opgesteld met de analysesoft-
ware testo IRSoft. 

testo 890
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Opdat slijtage geen probleem wordt.

Professioneel onderhoud met de warmtebeeldcamera testo 890.

Opvallende klem aan een relais (links) in een schakelkast.

Opname met het teleobjectief: oververhit lager van een 
transportband aan het plafond van de fabriekshal.

Verhoogde elektrische weerstanden zichtbaar maken.

Om bij de controle van schakelkasten geen oververhitting 

van kleine onderdelen over het hoofd te zien, is het belang-

rijk een camera met een zo hoog mogelijke resolutie te ge-

bruiken. De testo 890 beschikt over een infraroodresolutie 

van 640 x 480 pixels en bereikt 

met de testo SuperResoluti-

on-technologie zelfs beelden in 

megapixel-kwaliteit.

De beschikbaarheid van industriële installaties garanderen, 

is een grote verantwoordelijkheid. Om efficiënt en rendabel 

te werken, draaien industriële installaties gewoonlijk immers 

de klok rond, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar – en dit 

het liefste zonder storingen of uitvallen. Omdat problemen 

of kritische belastingen zich zowel in de mechaniek als in de 

elektronica meestal met een temperatuurstijging aankondi-

gen, helpt de warmtebeeldcamera testo 890 u 

· de bedrijfszekerheid van de installatie te optimaliseren;

·  stilstandtijden te reduceren;

·  energiekosten te verlagen;

·  de productkwaliteit te verbeteren;

·  onderhoudskosten te verlagen.

Op afstand nauwkeurig thermograferen.

Indien het vanwege veiligheidsafstanden (bijv. bij hoogspan-

nings- of hogetemperatuurinstallaties) of bepaalde plaatselijke 

situaties noodzakelijk is om vanaf een grotere afstand te 

thermograferen, moet de warmtebeeldcamera u ook hierbij 

ondersteunen. Bij het werk met 

de testo 890 kunt u in dergelijke 

gevallen een beroep doen op 

het tele- en superteleobjectief, 

waarmee alle details nauwkeurig 

op afstand kunnen worden vast-

gelegd.
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Controle van de tank in een olieraffinaderij op vulniveau, afzettingen, 
koelsysteem en materiaaltoestand.

Industriële oven met gebrekkige isolatie.

Ook grote installaties 

eenvoudig onderzoeken.

Wanneer zeer grote objec-

ten moeten worden gether-

mografeerd of het niet 

mogelijk is om de afstand 

tot het object te vergroten, 

hebt u de mogelijkheid een 

groot beeldfragment op te 

nemen. Hiervoor beschikt 

de testo 890 standaard over 

een 42°-groothoekobjec-

tief. Indien dit niet volstaat, 

ondersteunt de panora-

mabeeld-assistent u door 

tot drie keer drie beelden 

samen te voegen tot één 

panoramabeeld. Dit maakt 

dan een overzichts- en de-

tailonderzoek op één beeld 

mogelijk.

Panoramabeeld uit twee afzon-
derlijke beelden van het inlaathuis 
van een draaioven.

testo FeverDetection 

Waar veel mensen verzameld zijn, 

stijgt het risico dat besmettelijke ziek-

tes zich uitbreiden. Met de functie 

testo FeverDetection kunt u personen 

met een verhoogde lichaamstempera-

tuur snel en eenvoudig identificeren. 

Dankzij de HDMI-interface kan het 

warmtebeeld gemakkelijk naar een 

externe monitor worden gestuurd. 

Daarnaast is ook het gebruik als 

handheld, bijv. in bussen, probleem-

loos mogelijk. Op die manier levert 

de testo 890 een belangrijke bijdrage 

aan de bescherming van de publieke 

gezondheid.
Meting van het warmste punt van het menselijk 
lichaam, de binnenste ooghoek.
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testo SiteRecogniti-
on-meetlocatiemarker

Met testo SiteRecognition de toestand van installa-

ties nog efficiënter bewaken.

Voor een toestandsafhankelijk onderhoud van installaties en 

machines is het belangrijk altijd de actuele toestand ervan 

te kennen, om zo op tijd veranderingen te kunnen vaststel-

len. De SiteRecognition-functie van de testo 890 helpt u 

hierbij. Hiermee kunt u in de analysesoftware testo IRSoft 

een archief van meetlocaties aanleggen, dat als databank 

voor uw warmtebeelden dient. Voor elke meetlocatie die in 

het archief is opgeslagen, kunt u een marker (klein symbool, 

vergelijkbaar met een QR-code) aanmaken en op locatie 

aanbrengen. Bij de volgende inspectie hoeft u deze marker 

gewoon met de SiteRecognition-assistent van de camera 

te registreren, waarna de meetlocatie en bijbehorende in-

formatie automatisch direct met het warmtebeeld worden 

opgeslagen. Wanneer u deze warmtebeelden na de meting 

naar de analysesoftware doorstuurt, worden ze volautoma-

tisch gesorteerd ondergebracht in het meetlocatiearchief. 

Het moeizaam beheren en archiveren met de hand komt te 

vervallen. Vanuit het archief kunt u de beelden dan comfor-

tabel openen, analyseren (bijvoorbeeld om vergelijkingen uit 

te voeren of negatieve trends vast te stellen) of in rapporten 

verwerken.

Databankstructuur van het SiteRecogni-
ton-archief in testo IRSoft.

Lopende elektromotor met verschillende belastingstoestanden.

Elektromotor voor het aandrijven van een pomp.
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Printplaat met SMD-onderdelen.

Koeling van dunne draden na de 
extrusie van industrieel garen.

Kunststof spuitgietstuk met fijne ribvorming. 

De fijnste structuren detecteren.

De warmtebeeldcamera testo 890 beschikt over een de-

tector met hoge resolutie en een standaard objectief met 

macro-eigenschappen. Dit betekent dat u met een mini-

male brandpuntsafstand van slechts 10 cm ook de kleinste 

structuren van amper 113 µm kunt onderzoeken. Wordt de 

camera als handheld gebruikt, dan kunnen dankzij de testo 

SuperResolution-technologie zelfs 70µm-structuren worden 

vastgesteld.

Overal waar temperaturen bij onderzoek en ontwikkeling 

een gewenst of ongewenst effect veroorzaken, kunnen deze 

met de warmtebeeldcamera testo 890 contactloos onder-

zocht en indien nodig geoptimaliseerd worden. Met name 

bij thermisch veeleisende ontwikkelingstaken zijn vroegtij-

dige analyses (bijv. van temperatuurverdelingen) bijzonder 

nuttig. 

Zo kan al snel in het productontwikkelingsproces worden 

gecontroleerd of de grenswaarden en daarop gebaseerde 

kwaliteitsrichtlijnen en specificaties worden nageleefd en 

of de productieprocessen het niveau van de serieproductie 

al bereiken. Zo bespaart u tijd en geld en kunnen onnodige 

aanpassingsrondes worden vermeden.

Wie alles ziet, ontwikkelt sneller.

Onderzoek en ontwikkeling met testo 890.

Kleinste vaststelbare object met 
standaard 42°-objectief:

Afstand 0,3 m 0,25 m 0,2 m 0,15 m 0,1 m

zonder testo SuperResolution 0,34 mm 0,28 mm 0,23 mm 0,17 mm 0,113 mm
met testo SuperResolution 0,21 mm 0,18 mm 0,14 mm 0,11 mm 0,07 mm
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Koelelement voor een LED-module.

Koelelement in TwinPix-opname.

Temperatuuranalyse van een spanningsregelaar in het tijdsverloop.

Thermomanagement optimaliseren.

In het kader van het thermisch management kunnen warm-

tebeeldcamera’s zeer nuttig zijn, om geschikte koelmaatre-

gelen te definiëren. Deze kunnen gaan van het aanbrengen 

van eenvoudige koelelementen tot het uitwerken van com-

plexe, actieve koelmethoden. Wanneer het er – zoals bij het 

onderzoek van thermische processen – echter op aankomt 

temperatuurveranderingen in de tijd vast te stellen, dan vol-

staat een statisch warmtebeeld niet. 

Dit is bijvoorbeeld belangrijk, wanneer de temperatuur voor 

het ontvormen en het afkoelgedrag van kunststof spuitgiet-

stukken na het ontvormen moeten worden geanalyseerd. 

Ook in de elektronica is het belangrijk om de gebruikte on-

derdelen of modules tijdens de werking met verschillende 

belastingsgraden te onderzoeken. Met de testo 890 kunt 

u thermische ontwikkelingen betrouwbaar en nauwkeurig 

detecteren.
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Volledig radiometrische videometing met de pc
·  Datastreaming op de pc voor het opnemen van snel verlopende 

processen
· Afstandsbediening via de pc voor toepassing aan proefbanken
· Analyse van opgeslagen sequenties en video’s

Beeldsequentieopslag in het instrument
· Opslag zonder kabels, direct in het instrument
· Kan ook zonder pc worden gebruikt

Het procesanalysepakket van Testo.

Het optionele procesanalysepakket bestaat uit de volledig 

radiometrische videometing en de opslag van beeldsequen-

ties direct in de camera. Zo kunt u zonder pc-aansluiting 

beeldsequenties direct op locatie opnemen, opslaan en in 

de analysesoftware testo IRSoft analyseren. 

Opslag van beeldsequenties in de camera.

Dankzij de nieuw ontwikkelde opslag van beeldsequenties 

kunt u temperatuurontwikkelingen in bepaalde, vrij instel-

bare intervallen direct in de warmtebeeldcamera testo 890 

opnemen en hetzij als een volledig radiometrische video 

(.vmt), hetzij als een sequentie van warmtebeelden (.bmt) 

samen met de optionele, bijbehorende normale beelden 

opslaan. Het kleinste interval is drie seconden, het langste 

bedraagt een uur en 59 seconden. Naargelang het geko-

zen bestandsformaat kunnen zo tot 1170 warmtebeelden 

in de camera worden opgeslagen. Bovendien beschikt de 

camera bij het gebruik van de beeldsequentieopslag over 

een gesynchroniseerde automatische sluiter, zodat vóór de 

opname van een beeld altijd een passende interne afstel-

ling plaatsvindt. Zo wordt ook bij zeer lange opnames altijd 

een optimale beeldkwaliteit bereikt. De opname van beeld-

sequenties kan hierbij op verschillende manieren worden 

gestart:

- handmatig, om de opname direct te beginnen;

-  na de overschrijding van grenswaarden, om de inachtne-

ming ervan te controleren; 

-  via een countdown, om na een bepaalde tijd te beginnen.

Volledig radiometrische videometing.

Met de volledig radiometrische videometing hebt u enerzijds 

de mogelijkheid om via een online meting radiometrische 

meetgegevens met tot 25 Hz* naar de analysesoftware testo 

IRSoft te streamen en sequenties op te nemen. Zo zijn ook 

bij snel verlopende processen alle veranderingen in het 

warmtebeeld direct zichtbaar. Anderzijds biedt de videome-

ting de mogelijkheid om de camera op afstand te bedienen. 

Via de afstandsbediening kunnen bovendien afzonderlijke 

beelden als warmtebeeld of direct als JPEG-bestand wor-

den opgeslagen.

Bovendien kunnen opgeslagen video’s en sequenties die 

u voorheen in de camera hebt opgenomen, visueel worden 

geanalyseerd. Hiervoor staan u in de analysesoftware testo 

IRSoft talrijke praktische functies ter beschikking: 

-  instellen van tot 15 meetpunten, die als tempera-

tuur-tijd-diagram in het tijdsverloop kunnen worden weer-

gegeven;

-  instellen van tot vijf profiellijnen, om het temperatuurprofiel 

van meetobjecten te onderzoeken; 

-  automatische hot-/cold-spot-detectie, om opvallende tem-

peratuurwaarden direct vast te stellen.

* Binnen de EU en voor export goedgekeurde landen, anders 9 Hz

u

u
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Thermografie op het hoogste niveau heeft meer nodig dan 

alleen een modern camerasysteem. Bepalend is ook een 

krachtige analysesoftware, om opnames snel en eenvou-

dig te analyseren, te evalueren en professioneel aan uw 

klanten te presenteren. De krachtige analysesoftware testo 

IRSoft werd speciaal voor deze eisen ontwikkeld. Hij biedt 

uitgebreide analysefuncties, een intuïtieve bediening en 

een hoge gebruikersvriendelijkheid. De software is bij de 

leveringsomvang van alle Testo-warmtebeeldcamera’s inbe-

grepen en kan licentievrij worden geïnstalleerd op een wil-

lekeurig aantal computers. Bovendien kunnen regelmatige 

upgrades gratis worden gedownload.

testo IRSoft – alle voordelen in een notendop.

• Licentievrij en met gratis online updates

• Uitgebreide analysefuncties

• TwinPix (superpositie van normaal en warmtebeeld)

• Panoramabeeldfunctie

• Emissiegraadcorrectie

• testo SiteRecognition (automatische herkenning van de 

meetlocatie)

• Volledig radiometrische videometing

• Eventgebaseerde resolutie

• testo SuperResolution

Rapporten opstellen en individueel aanpassen.

De in testo IRSoft geïntegreerde rapportdesigner biedt een 

breed spectrum aan diverse sjablonen, waaruit u uw pas-

sende rapport kunt kiezen. Kort en krachtig of uitvoerig en 

gedetailleerd – u wordt stap voor stap door de opstelling 

begeleid en kunt zelf kiezen welke informatie u wilt gebrui-

ken. Speciaal voor de analyse van de buitenschil op koude-

bruggen staat u een rapportsjabloon volgens EN 13187 ter 

beschikking. Alle rapporten kunnen heel eenvoudig als PDF, 

RTF of in het Testo-eigen TIR-formaat worden opgeslagen. 

Analyseren, evalueren, documenteren.

Met de professionele analysesoftware testo IRSoft.
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testo 890

Technische gegevens.

Camera-uitrusting

Digitale camera 4

Objectieven 42° x 32° (standaard)
25° x 19° (25°-objectief)

15° x 11° (tele)
6.6° x 5° (supertele)

SiteRecognition 
(herkenning van de 
meetlocatie met 
beeldbeheer)

4

Panoramabeeld-assistent 4

Laser (laserclassificatie 
635 nm, klasse 2)***

Lasermarker

Spraakopname Bluetooth****/
headset met kabel

Videometing (via USB) Tot 3 meetpunten
Procesanalysepakket: 
opslag van beeldsequen-
ties in het instrument en 
volledig radiometrische 
videometing

4

FeverDetection (4)
Interface LabVIEW, beschrijving interface als 

download op de website van Testo
Beeldopslag

Bestandsformaat losse 
beelden

.bmt, exportmogelijkheid in .bmp, .jpg, 
.png, .csv, .xls

Bestandsformaat video 
(via USB)

.wmv, .mpeg-1 / Testo formaat (volledig 
radiometrische video)

Verwisselbaar geheugen SD-kaart 2 GB (ca. 1500 - 2000 beelden)
Voeding

Type batterij Snelladende, ter plaatse vervangbare 
Li-ionaccu

Gebruiksduur 4,5 uur
Laadopties In het instrument / in laadstation (opti-

oneel)
Netvoeding 4

Omgevingsvoorwaarden

Bedrijfstemperatuurbereik -15 … +50 °C
Opslagtemperatuurbereik -30 … +60 °C
Luchtvochtigheid 20 … 80 %RV niet condenserend
Beschermklasse van de 
behuizing (IEC 60529)

IP54

Trilling (IEC 60068-2-6) 2G
Karakteristieke fysische gegevens

Gewicht 1630 g
Afmetingen (L x B x H) 253 x 132 x 111 mm
Montage van het statief 1/4” - 20UNC
Behuizing ABS
Pc-software

Systeemeisen Windows 10, Windows Vista,  
Windows 7 (Service Pack 1), Windows 8, 

interface USB 2.0
Normen, keuringen

EU-richtlijn 2004/108/EG

4 bij levering inbegrepen (4) optioneel

Beeldcapaciteit infrarood

Infraroodresolutie 640 x 480 pixels
Thermische gevoeligheid 
(NETD)

< 40 mK bij +30 °C

Gezichtsveld / 
min. brandpuntsafstand 
(objectiefvariant)

42° x 32° / 0,1 m (standaard)
25° x 19° / 0,2 m (25°-objectief)

15° x 11° / 0,5 m (tele)
6.6° x 5° / 2 m (supertele)

Geometrische resolutie 
(IFOV)
(objectiefvariant)

1,13 mrad (standaard)
0,68 mrad (25°-objectief)

0,42 mrad (tele)
0,18 mrad (supertele)

SuperResolution 
(pixels / IFOV)
(objectiefvariant)

1280 x 960 pixels / 0,71 mrad (standaard)
1280 x 960 pixels / 0,43 mrad (25°-objec-

tief)
1280 x 960 pixels / 0,26 mrad (tele)

1280 x 960 pixels / 0,11 mrad (supertele)
Beeldherhalingsfrequentie 33 Hz*
Focus auto / handmatig
Spectraal bereik 7,5 … 14 µm
Beeldcapaciteit visueel

Beeldgrootte / 
min. brandpuntsafstand

3,1 MP / 0,5 m

Afbeelding
Beeldweergave 4,3” LCD-touchscreen met 480 x 272 

pixels
Digitale zoom 1 … 3-voudig
Weergavemogelijkheden Infraroodbeeld / normaal beeld
Video-uitgang USB 2.0, micro HDMI
Kleurpaletten 9 (IJzer, Regenboog, Regenboog HC, 

Koud-Heet, Blauw-Rood, Grijs, Grijs 
geïnverteerd, Sepia, Testo)

Meting

Meetbereik

Nauwkeurigheid

-30 … +100 °C /
0 … +350 °C (omschakelbaar)
0 … +650 °C (omschakelbaar)

±2 °C, ±2 % v. mw.
(±3 °C v. mw. bij -30 … -22 °C)

Hogetemperatuurmeting - 
optioneel
Nauwkeurigheid

+350 … +1200 °C (niet in combinatie met 
het superteleobjectief)

±2 °C, ±2 % v. mw.
Instelling emissiegraad / 
gereflecteerde temperatuur

0,01 … 1 / handmatig

Transmissiecorrectie (at-
mosfeer)

4

Meetfuncties

Weergave oppervlakte-
vochtigheidsverdeling (via 
handmatige invoer)

4

Vochtigheidsmeting met 
draadloze vochtigheids-
voeler (automatische 
meetwaardeoverdracht in 
real time)**

(4)

PV-modus 4

Analysefuncties Tot 10 meetpunten, 
hot-/cold-spot-detectie,

tot 5 x bereikmeting 
(Min.-/Max. & Average),

isothermen en alarmwaarden
* Binnen de EU, erbuiten 9 Hz
** Draadloze vochtigheidsvoeler alleen in de EU, Noorwegen, Zwitserland, VS, 

Canada, Colombia, Turkije, Brazilië, Chili, Mexico, Nieuw-Zeeland, Indonesië
*** Uitgezonderd VS, China en Japan
**** Bluetooth alleen in de EU, Noorwegen, Zwitserland, VS, Canada, Colombia, 

Turkije, Japan, Rusland, Oekraïne, India, Australië
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Overzicht van de varianten.

4 bij levering inbegrepen
(4) optioneel

* Binnen de EU, erbuiten 9 Hz 
** Uitgezonderd VS, China en Japan
*** Draadloze vochtigheidsvoeler alleen in de EU, 

Noorwegen, Zwitserland, VS, Canada, Colombia, 
Turkije, Brazilië, Chili, Mexico, Nieuw-Zeeland, 
Indonesië

**** Bluetooth alleen in de EU, Noorwegen, 
Zwitserland, VS, Canada, Colombia, Turkije, 
Japan, Rusland, Oekraïne, India, Australië

***** Afhankelijk van gekozen set

Eigenschap testo 890 testo 890 set

Infraroodresolutie 640 x 480 pixels

Thermische gevoeligheid (NETD) < 40 mK

Meetbereik -30 … +650 °C

Beeldherhalingsfrequentie 33 Hz*

SuperResolution 4 4

25° x 19°-objectief (4) (4)

Wisselbaar teleobjectief 15° x 11° ***** (4) 4

Superteleobjectief 6,6° x 5° ***** (4) 4

Autofocus 4 4

Hogetemperatuurmeting tot 1200 °C (4) (4)

Panoramabeeld-assistent 4 4

SiteRecognition (herkenning van de meetlocatie met 
beeldbeheer)

4 4

Lasermarker** 4 4

Weergave oppervlaktevochtigheidsverdeling (via handmatige 
invoer)

4 4

Vochtigheidsmeting met draadloze vochtigheidsvoeler*** 
(automatische meetwaardeoverdracht in real time)

(4) (4)

HDMI-interface 4 4

FeverDetection (4) (4)

Procesanalysepakket: opslag van beeldsequenties in het 
instrument en volledig radiometrische videometing

(4) (4)

Spraakopname via headset**** 4 4

PV-modus 4 4

Lens-beschermglas (4) 4

Extra accu (4) 4

Snellaadstation (4) 4
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testo 890

Bestelgegevens.

Toebehoren
Bestelnr.
(uitrusting 

naderhand)

Code1)

(eerste uitrusting)

0554 7806S1

F1

G1

H1

I1

E1

D1

O1

V1

J1

Hogetemperatuurmeting tot +1200 °C

Vochtigheidsmeting met draadloze vochtigheidsvoeler 3)

3)  Draadloze vochtigheidsvoeler alleen in de EU, Noorwegen, Zwitserland, VS, 
Canada, Colombia, Turkije, Brazilië, Chili, Mexico, Nieuw-Zeeland, Indonesië.

4) Per objectief
5) Exclusief inbouw

0554 0289

0554 8852

0554 8851

2)

2)

2)

2)

T2 2)

2)

0554 8902

SuperResolution.  
Vier keer meer meetwaarden voor een nog gedetailleerdere analyse van de warmtebeelden.

Lensbeschermglas. Speciaal beschermglas van germanium voor een optimale bescherming 
van het objectief tegen stof en krassen

Extra accu.  
Extra lithium-ionaccu ter verlenging van de gebruiksduur.

Snellaadstation.  
Tafel-snellaadstation voor twee accu’s ter optimalisering van de laadduur.

Teleobjectief 15° x 11°

25°-objectief

Supertele 6,6° x 5°

Procesanalysepakket 
Opslag van beeldsequenties in het instrument en volledig radiometrische videometing

FeverDetection

Emissietape. Tape voor bijv. blanke oppervlakken (rol, L: 10 m, B: 25 mm),
ε = 0,95, temperatuurbestendig tot +250 °C

Kalibratiecertificaat ISO warmtebeeldcamera; 
kalibratiepunten bij 0 °C, +25 °C, +50 °C

Kalibratiecertificaat ISO warmtebeeldcamera; 
kalibratiepunten bij 0 °C, +100 °C, +200 °C

Kalibratiecertificaat ISO warmtebeeldcamera; 
vrij te kiezen kalibratiepunten tussen -18 … +250 °C

0554 0051

0520 0489 4)

0520 0490 4)

0520 0495 4)

1)  Bij de bestelling als eerste uitrusting ontvangt u het toebehoren meteen in de koffer. 
Voorbeeld: testo 890 incl. lensbeschermglas en SuperResolution:  
bestelnr. 0563 0890 X1 F1 S1

2) Neem a.u.b. contact op met onze service

Bestelnr.

Bestelnr.Warmtebeeldcamera testo 890

0563 0890 X2

0563 0890 X3

0563 0890 X5

0563 0890 X6

0563 0890 X1

testo 890 set met twee objectieven – verdere leveringsomvang zie boven

Warmtebeeldcamera testo 890 met één objectief (keuze uit standaard 42°-objectief, 25°-objectief en 
15°-teleobjectief) in stevige koffer incl. professionele software, SD-kaart, USB-kabel, draagriem, poetsdoekje voor 
de lens, netadapter, Li-ionaccu en headset

testo 890 set met drie objectieven – verdere leveringsomvang zie boven

testo 890 set met SuperTele en één objectief – verdere leveringsomvang zie boven

testo 890 set met SuperTele en twee objectieven – verdere leveringsomvang zie boven

testo 890 sets
met objectieven naar keuze
Complete sets in stevige koffer incl. professionele 
software, SD-kaart, USB-kabel, draagriem, poetsdoekje 
voor de lens, netadapter, Li-ionaccu, lensbeschermglas, 
extra accu, snellaadstation, headset en objectieftas. 
Keuze uit standaard 42°-objectief, 25°-objectief en/of 
15°-teleobjectief

0563 0890 X4Warmtebeeldcamera testo 890 met superteleobjectief in stevige koffer incl. professionele software, SD-kaart, USB-
kabel, draagriem, poetsdoekje voor de lens, netadapter, Li-ionaccu en headset
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