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Type detector 640 x 480 pixels

Met SuperResolution technologie tot 1280 x 960 pixels

Thermische gevoeligheid < 40 mK

Flexibiliteit dankzij uitvouwbaar en draaibaar display

Verwisselbare lenzen

Speciaal meetmenu voor  het detecteren van schimmelgevaar

Hoge temperatuurmeting tot 1200 °C

Panoramabeeld assistant

SiteRecognition technologie

Proces analyse pakket (optie)

Thermische camera

testo 890 – de camera
voor de hoogste eisen

De thermische camera testo 890 biedt een uitstekende

beeldkwaliteit voor de hoogste thermografische eisen.

Dankzij het kwalitatief infrarood meetsysteem en een 640 x

480 pixel-detector, kunnen  met de SuperResolution

technologie thermische beelden genomen worden in

megapixel kwaliteit. Dit betekent dat zelfs de kleinste

meetobjecten zoals electronische componenten of

meetobjecten op een grote afstand, bv. in industriële

bedrijven, thermografisch veilig kunnen opgenomen worden

in de beste beeldwaliteit en met de hoogste resolutie.

Dankzij de volradiometrische videometing kunnen thermische

processen nauwkeurig geanalyseerd worden over een

bepaalde periode: alle meetpunten van het thermisch beeld

zijn beschikbaar, per pixel, op elk moment.

www.testo.be



testo 890

SiteRecognition technologie
De SiteRecognition technologie herkent steeds terugkerende en
vergelijkbare meetobjecten. Daarnaast worden de thermische
beelden automatisch toegekend en bewaard.

Detector 640 x 480 pixels
Met 307.200 temperatuurpunten worden meetobjecten zeer duidelijk
en nauwkeurig gedetecteerd dankzij de uitstekende en hoogste
beeldkwaliteit.

SuperResolution technologie (naar 1280 x 960 pixels)
Dankzij de SuperResolution technologie verbetert de beeldkwaliteit
van de thermische camera met één klasse. Het aantal pixels van de
thermische beelden wordt hierdoor 4 maal hoger en bereikt mega-
pixel kwaliteit.

Thermische gevoeligheid < 40 mK
Dankzij de excellente thermische gevoeligheid van < 40 mK zijn zelfs
de kleinste temperatuursverschillen zichtbaar.

Panoramabeeld assistent
Met de panoramabeeld assistent kunt u grote meetobjecten
analyseren en documenteren in één groot beeld. Dit beeld is
samengesteld uit meerdere beelden. Hierdoor moeten niet
meerdere beelden naast elkaar beheerd, bekeken en vergeleken
worden.

Groot gezichtsveld dankzij 42°-lens
Met de 42°-standaardlens maakt u grote beelden zodat u een volle-
dig overzicht heeft van de temperatuurverdeling van het
meetobject.

Hoge temperatuur meting tot 1200 °C
Met de hoge temperatuuroptie verhoogt u het meetbereik
tot 1200 °C.

De voordelen van de testo 890

Proces analyse pakket
Door het rechtstreeks vastleggen van beeldfrequenties in de
thermische camera of het opnemen van volradiometrische
beelden, kunnen thermische processen worden opgenomen.
Nadien kunnen deze beelden bekeken en geanalyseerd wor-
den op de PC via een uitgebreid aanbod aan
analysefuncties. 



PC software functie: 
Beeld-over-beeld TwinPix

Geïntegreerde digitale camera
met power LEDs

Minimale focus afstand 10 cm Spraakopname via head-set Verwisselbare lenzen

Lensbeschermglas AutofocusSpeciale meetmenu voor het detecteren van
plaatsen met schimmelgevaar

We measure it.



OK

OPERATIONOPERATION

Ergonomische handgreep

Draai- en kantelbaar display Intuïtieve bediening

Dankzij de geavanceerde ergonomie kan de testo 890 bij alle toepassingen
veilig en efficiënt gebruikt worden. Met het draai- en kantelbaar display
kunnen ook foto’s genomen worden boven het hoofd. Dankzij het
ergonomisch handvat zijn ook moeilijk toegankelijke plaatsen (bv. aan de
grond) bereikbaar.

Naast de bestaande bediening van de camera met de
joystick, kan men nu ook gegevens invoeren via het
touchscreen. Om steeds één hand vrij te hebben (bv.
als veiligheid), is de bediening met de joystick
aangeraden. Maar om eenvoudig door het menu te
navigeren, is de bediening via het touchscreen de beste
keuze.

Ideale ergonomie en intuïtieve bediening

We measure it.
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Het hart van een thermische camera is de detector. Testo hecht het grootste belang aan de hoogst
mogelijke kwaliteit. Dankzij de 640 x 480 pixel-detector en de hoogwaardige Germanium lens bereikt
u met de testo 890 de hoogste beeldkwaliteit. Hoe meer meetpunten in een thermisch beeld, hoe meer
details er herkend en geanalyseerd kunnen worden.

In combinatie met de testo SuperResolution technologie, verkrijgt de testo 890 extreem
hoge resolutie thermische beelden in megapixel kwaliteit (1280 x 960 pixels). Dit
betekent dat zelfs het kleinste of verste meetobject geanalyseerd kan worden met een
extreem hoge mate van precisie.

Infraroodbeeld 
160 x 120 pixels

35 °C

45 °C

52 °C

Infraroodbeeld 
320 x 240 pixels

Infraroodbeeld 
640 x 480 pixels

Infraroodbeeld met
SuperResolutie
technologie in
megapixelkwaliteit 
—> 1280 x 960 pixels

Hoogste beeldkwaliteit

60 °C



testo 890

Volradiometrische videometing

Met de testo 890 kunnen thermische processen in reële
tijd opgenomen worden. Via de USB 2.0-interface wor-
den alle gegevens van de thermografische
video-opname onmiddellijk overgedragen naar de PC.
Hierdoor kan men op ieder punt stoppen en dit analy-
seren. De instellingen voor de video-opname worden
met de IRSoft op de PC vastgelegd. De testo 890 is
hiermee uiterst geschikt om een warmteontwikkeling
tijdens het proces van een productontwikkeling te bekij-
ken. Op ieder moment zijn alle temperatuurpunten exact
beschikbaar per pixel zodat alle thermische ontwikke-
lingen nauwkeurig geanalyseerd kunnen worden
gedurende een bepaalde periode.

Dankzij de nieuw ontwikkelde technologie van automatisch
vastleggen van beeldfrequenties, kunt u temperatuur evolu-
ties direct in de thermische camera (testo 885 of 890)
opnemen op vrij te bepalen intervallen. U kunt deze bestan-
den opslaan als een volradiometrische videometing (.vmt) of
als afzonderlijke thermische beelden (.bmt) samen met hun
corresponderende optionele reële beelden. Het kleinste inter-
val is 3 seconden, het langste één uur en 59 seconden.
Afhankelijk van de gekozen frequentie kunt u dus tot 1170
thermische beelden opslagen in de thermische camera.

Proces Analyse pakket

Automatisch beeldfrequenties vastleggen



Beeldspecificaties infrarood
Type detector
Thermische gevoeligheid (NETD)
Optisch veld/min. focusafstand

Beeldfrequentie
Focus
Spectraal bereik
Beeldspecificaties visueel
Beeldgrootte / min. focus afstand
Beeldweergave
Beeld

Weergavemogelijkheden
Video-uitgang
Kleurpaletten

Meting
Temperatuurmeetbereik
Hoge temperatuurmeting - optioneel
Nauwkeurigheid
Instelling emissiviteitscoëficiënt /
reflectietemperatuur

Meetfuncties
Weergave van oppervlaktevochtigheid
(via manuele invoer)
Vochtmeting met draadloze vochtvoeler**
(automatische overdracht meetwaarden in real-time)
Analysefuncties

Solar-modus
Uitrusting camera
Digitale camera met power LEDs
Standaardlens
Verwisselbare telelens - optioneel

Laser*** (laser classificatie 635 nm, Klasse 2 )
Panoramabeeld assistent

Spraakopname

Videostreaming (via USB)

Geheugen
Bestandsformaat enkel beeld

Geheugencapaciteit
Stroomvoorziening
Batterijtype
Operationeleduur
Laadmogelijkheden
Netvoeding
Omgevingsvoorwaarden
Werkingsstemperatuur
Opslagtemperatuur
Luchtvochtigheid
Beschermklasse behuizing (IEC 60529)
Vibratie (IEC 60068-2-6)
Fysische kenmerken
Gewicht
Afmetingen (L x W x H) in mm
Statief
Behuizing
PC software
Systeemvereisten

Normen, controles, garantie
EU-richtlijnen
Garantie

testo 890-1 testo 890-2

FPA 640 x 480 pixels, a.Si

33 Hz*
manueel / auto

7,5 ...14 μm

4.3” LCD touchscreen met 480 x 272 pixels
Digitale zoom 1 tot 3 X

USB 2.0
9 (ijzer, regenboog, regenboog HC, koud-warm, blauw-rood,

grijstinten, omgekeerd grijs, sepia, testo)

-20 °C ... +100 °C / 0 ° ... +350 °C (instelbaar)
– +350 °C ... +1.200 °C

±2 °C, ±2% van m.w.

Transmissie correctie (atmosfeer)

0.01 ... 1 / manueel

42° x 32°

3.1 MP / 0.5 m

– 15° x 11°

– Bluetooth**** / head-set met
kabel

tot 3 meetpunten, hot/cold spot herkenning, 
bereiksmeting (min/max & gemiddelde), 

Isothermen en alarmwaarden

–

–

IR / reëel beeld

< 40 mK bij 30 °C
42° x 32° / 0.1 m (standaardlens) 

15° x 11° / 0.5 m (telelens)
Geometrische resolutie (IFOV) 1,13 mrad (standaardlens), 

0.42 mrad (telelens) 

jpeg,.bmt; export opties in .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls*
Bestandsformaat video (via USB) .wmv, .mpeg-1 .wmv, .mpeg-1 / testo formaat 

(volradiometrische video)

SD kaart 2 GB (2 000 beelden)

snel oplaadbaar, ter plaatse uitwisselbare lithium-ionen-accu
4.5 uur

in toestel of optioneel in oplader
ja

-15 °C ... +50 °C
-30 °C ... +60 °C

20% ... 80% geen condensatie
IP 54
2G

1.630 g
253 x 132 x 111
1/4" - 20UNC

ABS

2004 / 108 / EC
2 jaar

Windows XP (Service Pack 3), Windows Vista, Windows 8
Windows 7 (Service Pack 1), Interface USB 2.0

SiteRecognition (herkenning van de meetlocatie
met een beheer van de beelden)

–

SuperResolution (pixel / IFOV) - optioneel 1,280 x 960 pixels / 
0,71 mrad (standaardlens), 

0.26 mrad (telelens) 

Laser meetvlekmarkering

tot 3 meetpunten tot 3 meetpunten
Proces analyse pakket: volradiometrische videome-
ting en automatische vastlegging beeldfrequenties –

(    )

** Draadloze vochtvoelers alleen in
de EU, Noorwegen, Zwitserland,
Kroatië, VS, Canada, Colombia,
Turkije, Brazilië, Chili, Mexico,
Nieuw Zeeland, Indonesië

* Binnen de EU, buiten de EU 9 Hz

(    )

*** Uitgezonderd VS, Japan en China

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

Technische gegevens testo 890

standaard niet beschikbaaroptioneel –(    )

We measure it.
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864,00

205,00

2.700,00

14.499,00

11.998,00

12.999,00
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317,00

432,00

69,00

524,30
524,30

EUR

EUR

www.testo.be

0554 8851

0554 8852

0554 0289

*     Binnen de EU, buiten de EU 9 Hz
** Uitgezonderd VS, China en Japan

bij levering inbegrepen optie – niet beschikbaar(      )

*** Draadloze vochtvoelers alleen in de EU, Noorwegen, Zwitserland, Kroatië, VS,      
Canada, Colombia, Turkije, Brazilië, Chili, Mexico, Nieuw Zeeland, Indonesië

**** Bluetooth alleen in de EU, Noorwegen, Zwitserland, Kroatië, VS, Canada, Colombia,
Turkije, Japan, Rusland, Ukraïne, India, Australië
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Testo NV/SA
Industrielaan 19     B-1740  Ternat

Tel.: 02/582 03 61  ·  Fax: 02/582 62 13
www.testo.be  ·  info@testo.bel

Overzicht van de varianten Bestelgegevens

640 x 480 pixels

Snelle batterijlader. Tafelmodel voor twee
oplaadbare accu’s voor optimalisatie van
de laadtijd.

Verwisselbare telelens 15° x 11°

Thermische camera testo 890-1
in een robuuste koffer incl. profi-software, SD-kaart, USB-
kabel, draagriem, lensreinigingsdoekje, netadapter en
Lithium-ion -accu. 
Thermische camera testo 890-2
in een robuuste koffer incl. profi-software, SD-kaart, USB-
kabel, draagriem, lensreinigingsdoekje, netadapter,
Lithium-ion -accu en head-set

Thermische camera testo 890

Toebehoren

0563 0890 V3

0563 0890 V1

0563 0890 V2

Extra accu. Extra Lithium ion oplaadbare accu
voor langere werking.

Hoge temperatuurmeting tot 1.200 °C

Vochtmeting met draadloze
vochtvoeler***

SuperResolution. Vier maal meer
meetwaarden voor een meer gedetailleerde
analyse van de thermische beelden

2)

2) 3)

0554 7806

Lensbeschermglas.Speciaal bescher-
mingsglas voor een optimale bescherming
van de lens tegen vuil en krassen

Bestel nr.

(Na-uitrusting)
Bestel nr.

0554 8902

ISO kalibratie certificaten 
Kalibratie punten bij 0 °C, +25 °C, +50 °C
Kalibratie punten bij 0 °C, +100 °C, +200 °C
Vrij selecteerbare kalibratie punten in het
bereik -18 °C to +250 °C

0520 0490
0520 0489

0520 0495

Emissie tape. Plakband, bijv. voor gelimmende oppervlak-
ken (rol, L.: 10 m, B.: 25 mm),
e=0.95, hittebestendig tot +250 °C

0554 0051

H1

D1

G1

I1

E1

S1

Proces analyse pakket V1

F1

uitrusting)
Code1) (eerste

Eigenschappen

–

–

1) Bij een eerste uitrusting, zitten de toebehoren direct in de koffer. Voorbeeld: testo
890-1 incl. lensbeschermglas en SuperResolution:
Bestelnr. 0563 0890 V1 F1S1

2) Gelieve ons te contacteren

Verwisselbare telelens 15° x 11°

Lensbeschermglas

Extra accu

Snelle batterijlader

testo
890-1

testo
890-2

testo
890-2 set

Vochtmeting met draadloze
vochtvoeler*** (automatische  overdracht
van de meetwaarden in real-time)

SuperResolution

Detector

< 40 mKThermische gevoeligheid (NETD)

33 Hz*Beeldfrequentie

-20 ... +350 °CTemperatuurmeetbereik

Hoge temperatuurmeting tot 1.200 °C

–Spraakopname via head-set****

SiteRecognition (herkenning van de meet-
locatie met een beheer van de beelden)

Autofocus

–

–Weergave van oppervlaktevochtigheid
(via manuele invoer)

Solar-modus

Laser**

Panoramabeeld assistent

–

Proces analyse pakket: volradiometrische
videometing en automatische vastlegging
beeldfrequenties 

–

Thermische camera testo 890-2 set 
in een robuuste koffer incl. profi- software, SD-kaart, USB-
kabel, draagriem, lensreinigingsdoekje, netadapter,
Lithium-ion-accu, verwisselbare lens, lensbeschermglas,
extra accu, snelle batterijlader en head-set

De testo 890-2 Set omvat vol-
gende extra toebehoren:
· Telelens
· Lensbeschermingstas
· Lensbeschermglas
· Extra accu
· Snelle batterijlader
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We measure it.

2)

3) Excl. installatiekost

op 
aanvraag


