
Professioneel, veelzijdig en 
nauwkeurig thermograferen.

De warmtebeeldcamera testo 885.
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Testo 885 testo 885 is 
testwinnaar!
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Opdat slijtage geen probleem wordt.

Preventief onderhoud met de warmtebeeldcamera testo 885.

Andere toepassingen van de warmtebeeldcamera testo 885:

testo 885

De warmtebeeldcamera testo 885 is uw ideale partner voor 

preventief onderhoud in een industriële omgeving. Hiermee 

ontdekt en analyseert u kostenbesparend en contactloos 

thermische anomalieën aan elektrische en mechanische 

componenten. Ideaal voor de controle van laag-, midden- 

en hoogspanningsinstallaties, mechanische onderdelen of 

het vulniveau in gesloten vloeistoftanks. 

Brandrisico’s minimaliseren en productiestilstanden 

vermijden.

In het preventieve onderhoud staan zowel een betrouwbare 

en nauwkeurige meting als tijdsefficiëntie op de voorgrond. 

Het doel is om de beschikbaarheid van de installaties veilig 

te stellen en dure uitvallen te voorkomen.

Om dit te bereiken, mogen de inspecties (en de documenta-

tie ervan) enerzijds slechts zo weinig mogelijk tijd in beslag 

nemen en moeten ze anderzijds garanderen dat zelfs de 

kleinste anomalieën betrouwbaar worden vastgesteld.  

Dit is precies wat de testo 885 met zijn detector van 320 x 

240 pixels mogelijk maakt: één enkele meting met de warm-

tebeeldcamera komt overeen met een meting met meer 

dan 76.000 infrarood-thermometers tegelijk. Zo ontgaan 

u geen thermische details aan mechanische of elektrische 

componenten meer. De testo 885 wordt afgerond met een 

uitstekende thermische gevoeligheid van < 30 mK en talrijke 

praktische features, die u het dagelijkse werk makkelijker 

maken. 

Productkwaliteit van kunststof sp-
uitgietstukken waarborgen.

Productieprocessen bewaken.

Defecte elektrische onderdelen 
detecteren.

Productieprocessen bewaken.

Meting van hoge temperaturen tot 
1200 °C.

Hoogspanningsinstallaties con-
troleren.

Vulniveaus van vloeistoftanks 
controleren.

Kritische bedrijfstoestanden van 
windturbines vaststellen.

Motoren en mechanische onderdelen op anomalieën controleren.
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Zie het ware gezicht van een huis.

Professionele gebouwenthermografie met de warmtebeeldcamera testo 885.

Andere toepassingen van de warmtebeeldcamera testo 885:

Visualisatie van thermische ano-
malieën in de geneeskunde.

Koudebruggen detecteren. Waterschade opsporen.

Verwarmingen en installaties con-
troleren.

Schimmelgevaar zichtbaar maken.

Grote gebouwen vanaf een kleine afstand onderzoeken, om energiever-
liezen vast te stellen – geen probleem met de panoramafunctie van de 
testo 885. 

Visualisatie van thermische ano-
malieën in de diergeneeskunde.

Thermische processen visualise-
ren in R&D.

Storingen aan fotovoltaïsche mo-
dules ontdekken.

Wanneer het erom gaat energieverliezen aan gebouwen snel 

en doeltreffend te detecteren, zit u met de testo 885 hele-

maal goed. Gebrekkige isolaties, koudebruggen of plekken 

met schimmelgevaar worden gedetailleerd op het warmte-

beeld weergegeven. Op deze manier is het mogelijk gebre-

ken te visualiseren, saneringsmaatregelen te plannen en de 

kwaliteit van bouwkundige veranderingen aan te tonen.

Gebreken aan constructies opsporen en de bouw-

kwaliteit garanderen.

De warmtebeeldcamera testo 885 ondersteunt u uitgebreid 

bij de meting en diagnose in het professionele energiead-

vies. Door de zeer goede resolutie en hoge thermische ge-

voeligheid van < 30 mK krijgt u zowel binnen als buiten een 

gedetailleerde kijk op uw meetobject en de potentiële bron-

nen van energieverlies. En dit, dankzij de optionele telelens, 

ook bij gebouwdelen op een grotere afstand, die niet van 

dichtbij kunnen worden gethermografeerd (bijv. dakramen). 

Ook het zichtbaar maken van vochtige plekken is in de 

gebouwenthermografie enorm belangrijk, omdat hier schim-

melvorming kan optreden. Het ‘vochtigheidsbeeld’, waar-

voor Testo een patent heeft aangevraagd, toont de relatieve 

oppervlaktevochtigheid voor elke afzonderlijke meetwaarde 

in het warmtebeeld en geeft de verschillende gevarenzones 

aan met een makkelijk te begrijpen verkeerslichtprincipe.

Met de analysesoftware testo IRSoft kunt u bovendien alle 

bevindingen eenvoudig in een individueel rapport samen-

vatten en aan uw klanten presenteren.
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Uitstekende functies.

Opdat u nog betere thermografie kunt uitvoeren.

testo 885

Detector met 320 x 240 

pixels Geeft objecten in een 
uitstekende beeldkwaliteit 
weer.

Thermische gevoeligheid 

< 30 mK  
Maakt de kleinste tempera-
tuurverschillen zichtbaar. 

testo SiteRecognition  

Voor het automatisch herken-
nen en beheren van de meet-
locaties (zie pagina 7).

testo SuperResolution 

Verbetert de geometrische re-
solutie van de warmtebeelden 
met factor 1.6 (zie pagina 7).

Optie voor hoge tempera-

turen 
Voor een uitbreiding van het 
meetbereik tot 1200 °C.

u u u

u u u

25°-objectief 
Voor gestandaardiseerde 
beeldfragmenten.
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Autofocus 
Automatische scherpstelling 
van het warmtebeeld.

Weergave van de opper-

vlaktevochtigheidsverde-

ling  
Voor elk meetpunt wordt de 
waarde van de relatieve op-
pervlaktevochtigheid volgens 
het verkeerslichtprincipe 
weergegeven.

Procesanalysepakket 

Door de opslag van beeldse-
quenties in het instrument en 
de volledig radiometrische vi-
deometing kunnen thermische 
processen als een stream 
naar de pc worden doorge-
stuurd, om daar te worden 
geanalyseerd.

Minimale brandpuntsaf-

stand van 10 cm 
Zo kunnen vanaf geringe 
afstand ook zeer kleine meet-
objecten worden onderzocht.

Lasermarker  

Ter oriëntatie wordt op het 
meetobject een laserpunt 
zichtbaar, die parallaxvrij in 
de infraroodopname op het 
display wordt weergegeven.

u u Panoramabeeld-assistent 

Bij grote meetobjecten wordt 
uit meerdere afzonderlijke 
beelden automatisch een to-
taalbeeld gevormd.

u

u u u

u testo FeverDetection 
Maakt het mogelijk om in 
grote mensenmassa’s per-
sonen met een verhoogde 
lichaamstemperatuur te iden-
tificeren. Via de HDMI-inter-
face kunnen warmtebeeld en 
cameramenu live op een ex-
terne monitor geprojecteerd 
worden.
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testo 885

De testo 885 is testwinnaar. 

De twee gerenommeerde vak-

tijdschriften Photon en Pho-

ton-International hebben 14 

warmtebeeldcamera’s van we-

reldwijd leidende fabrikanten getest. Per camera werden 

bijna 100 afzonderlijke gegevens vergeleken en uiteindelijk 

werden de instrumenten in 13 categorieën beoordeeld. De 

testo 885 (met de testo SuperResolution-optie) staat in 

bijna alle afzonderlijke disciplines bovenaan en eindigde 

ten slotte op de hoogste trede van het erepodium. Met een 

eindcijfer van 1.6 mist hij maar net de maximale beoordeling 

‘zeer goed’. “Hier klopt alles”, oordeelden de experts over 

de testwinnaar. Ze prezen behalve het display en de resolu-

tie, ook de accuduur en de bediening van de warmtebeeld-

camera. 

Maximale beeldkwaliteit van de 
testwinnaar.

Met testo SuperResolution kunnen ook de kleinste structuren – hier bijvoor-
beeld de warmteverdeling van een printplaat – nauwkeurig in een thermo-
gram worden onderzocht. 

Testrapport over de testo 885 lezen of downloaden.

De warmtebeeldcamera testo 885 en de testo SuperResolution-technologie overtuigen 
onafhankelijke experts.

testo SuperResolution: nog gedetailleerdere 
warmtebeelden.

Deze technologie, waarvoor een patent is aangevraagd, 

maakt gebruik van de natuurlijke bewegingen van de 

hand en neemt snel achter elkaar meerdere beelden op, 

die onderling iets verschoven zijn. Deze worden dan 

met een algoritme omgerekend tot één beeld. Dit bevat 

vier keer meer meetwaarden en heeft een met factor 1.6 

verhoogde geometrische resolutie. De kwaliteit van de 

infraroodopname stijgt dus een klasse. Het resultaat is 

een scherper beeld met meer details – zo kunnen ook 

de kleinste structuren worden gethermografeerd. In een 

uitgebreide test kon het gerenommeerde Fraunhofer-

Institut bevestigen dat warmtebeeldcamera’s met 

SuperResolution aanzienlijke voordelen bieden in de 

thermografie. En dat is ook voor uw budget goed nieuws, 

want warmtebeeldcamera’s met een detector van 320 x 240 

pixels en testo SuperResolution bereiken dezelfde resolutie 

als traditionele instrumenten met 640 x 480 pixels – maar 

kosten minder dan de helft. 

Testo 885

gut
5/2013

D A S  S O L A R S T R O M - M A G A Z I N

www.photon.info / labor
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Analyse en vergelijking van meerdere warmtebeelden en het bijbe-
horende normale beeld in de software testo IRSoft.

testo IRSoft: professionele analysesoftware voor 

warmtebeelden.

Thermografie op het hoogste niveau heeft meer nodig 

dan alleen een modern camerasysteem. Bepalend is een 

krachtige analysesoftware, om de thermogrammen snel en 

eenvoudig te analyseren, te evalueren en in een rapport te 

documenteren. De licentievrije software testo IRSoft werd 

speciaal voor deze eisen ontwikkeld. Hij biedt uitgebreide 

analysefuncties en onderscheidt zich door een intuïtieve be-

diening en hoge gebruikersvriendelijkheid.

testo SiteRecognition: meetlocaties automatisch 

herkennen en beheren.

Veel gelijksoortige meetobjecten leveren veel gelijksoortige 

warmtebeelden op. Om de beelden na de meting betrouw-

baar bij de verschillende meetlocaties te kunnen indelen, 

moesten tot nu toe omslachtige lijsten worden bijgehouden 

of diende elk warmtebeeld van een gesproken commentaar 

te worden voorzien.  

testo SiteRecognition biedt een oplossing voor dit pro-

bleem. U kunt nu in de software testo IRSoft een archief van 

meetlocaties aanleggen, dat als databank voor uw warm-

tebeelden 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 dan gewoon 

met de testo SiteRecognition-assistent van de camera te 

registreren. De meetlocatie en bijbehorende informatie 

worden dan automatisch direct met het warmtebeeld opge-

slagen. Wanneer u deze warmtebeelden na de meting naar 

de analysesoftware doorstuurt, worden ze volautomatisch 

gesorteerd ondergebracht in het meetlocatiearchief. Het 

moeizaam beheren en archiveren met de hand komt te ver-

vallen. Vanuit het archief kunt u de beelden dan comfortabel 

openen, analyseren of in rapporten verwerken.

Warmtebeelden uitgebreid analyseren  
en efficiënt beheren.

Meetobject met een testo SiteRecognition-marker. Beheer van het meetobject in het meetlocatiearchief van de software IRSoft.

Professionele analysesoftware testo IRSoft en meetlocatiebeheer testo SiteRecognition.
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testo 885testo 885

Of het nu in een sportstadion, een shoppingmall of op de 

luchthaven is: waar veel mensen verzameld zijn, stijgt de 

waarschijnlijkheid dat besmettelijke ziektes zich uitbreiden. 

Dit kan in het ergste geval leiden tot epidemieën of zelfs 

pandemieën.

Een belangrijke indicator van veel infectieziektes is de ver-

hoogde lichaamstemperatuur. Daarom heeft Testo voor de 

warmtebeeldcamera testo 885 de functie testo FeverDe-

tection ontwikkeld. Door middel van thermografie kan men 

immers de relatieve lichaamstemperatuur eenvoudig, snel 

en contactloos meten.

Daarvoor wordt standaard het warmste punt van het men-

selijk lichaam – in de binnenste ooghoek – gemeten en 

vergeleken met de temperatuurwaarden van de eerder 

gescande personen. Iemand met een relatief hoge tempe-

ratuur genereert onmiddellijk een akoestisch alarm, wordt 

optisch gemarkeerd en kan meteen uit de menigte apart 

genomen en nader onderzocht worden. 

Extra eenvoudig wordt het scannen van grote groepen 

mensen, wanneer warmtebeeld en menu van de warmte-

beeldcamera live naar een externe monitor worden gestuurd. 

Daarom is elke testo 885 warmtebeeldcamera uitgerust met 

een HDMI-interface. In risicogevallen kunnen de verantwoor-

delijken de metingen van het veiligheidspersoneel, bijv. bij 

een toegangscontrole, gemakkelijk in real time volgen.

Deze voordelen kwalificeren de testo 885 voor gebruik ter 

garantie van de publieke gezondheid: 

• Betrouwbaar: detectorresolutie met 320 x 240 tempera-

tuurmeetpunten (640 x 480 met testo SuperResolution) en 

uitstekende thermische gevoeligheid. 

• Flexibel: door het statief en de HDMI-interface om gege-

vens naar een extern beeldscherm te sturen, is de testo 885 

geschikt voor semi-stationaire toepassingen, bijv. bij vei-

ligheidscontroles. De bouw en nauwkeurige, snelle meting 

maken echter ook het gebruik als handheld mogelijk, bijv. in 

bussen.

• Eenvoudig: de testo 885 is gemakkelijk te bedienen. Om 

bijv. veiligheidspersoneel te scholen, stellen we u een video 

met een stap-voor-stap-handleiding ter beschikking.

HDMI-interface

Met de warmtebeeldcamera testo 885 kunt u niet alleen 

méér zien, maar ook beter. Want dankzij de HDMI-interface 

kunnen warmtebeelden en cameramenu live naar een ex-

terne monitor worden gestuurd. Op die manier kunt u pro-

cessen in productie, onderzoek & ontwikkeling comfortabel 

monitoren. Dankzij de weergave op een groot beeldscherm 

is het bovendien mogelijk om collega's over uw schouder te 

laten meekijken of om meetwaarden in een team te bespre-

ken – want zelfs met de beste techniek zien vier of zes ogen 

nog altijd meer dan twee. 

De feature voor de publieke gezondheid: 
testo FeverDetection

Meting van het warmste punt van het menselijk lichaam, de binnenste 
ooghoek.
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(      )

(      ) (      )

320 x 240 pixels

Eigenschap testo 885 testo 885 set

Infraroodresolutie

< 30 mKThermische gevoeligheid (NETD)

33 Hz*

meegeleverd optioneel – niet beschikbaar

(      )

(      )

(      ) (      )

(      ) (      )

(      ) (      )

(      )

(      )

(      )

Lens-beschermglas

Extra accu

Snellaadstation

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

SuperResolution

Beeldherhalingsfrequentie

Meetbereik

Hogetemperatuurmeting tot 1.200 °C

Spraakopname via headset****

Panoramabeeld-assistent

SiteRecognition (herkenning van de meetlocatie met beeldbeheer)

Autofocus

Weergave oppervlaktevochtigheidsverdeling (via handmatige invoer)

PV-modus

Beeldopslag als JPG

Lasermarker**

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

testo 885: overzicht van de varianten.

-30 … +650 °C

* Binnen de EU en voor export goedgekeurde landen, anders 9 Hz
** Uitgezonderd VS, China en Japan
*** Draadloze vochtigheidsvoeler alleen in de EU, Noorwegen, Zwitserland, VS, Canada, Colombia, Turkije, Brazilië, Chili, Mexico, Nieuw-Zeeland, In-
donesië
**** Bluetooth alleen in de EU, Noorwegen, Zwitserland, VS, Canada, Colombia, Turkije, Japan, Rusland, Oekraïne, India, Australië
***** Afhankelijk van de gekozen set

Wisselbaar teleobjectief 11° x 9° *****

Supertele 5° x 3,7° *****
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testo 885

testo 885: technische gegevens.

testo 885

testo 885: technische gegevens.

Camera-uitrusting

Digitale camera 
met power-LED’s

4

Objectieven 30° x 23° (standaard)
25° x 19° (25°-objectief)

11° x 9° (tele)
5° x 3,7° (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

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 %V niet condenserend
Beschermklasse van de 
behuizing (IEC 60529)

IP54

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

Gewicht 1570 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 320 x 240 pixels
Thermische gevoeligheid 
(NETD)

< 30 mK bij +30 °C

Gezichtsveld / 
min. brandpuntsafstand 
(objectiefvariant)

30° x 23° / 0,1 m (standaard)
25° x 19° / 0,2 m (25°-objectief)

11° x 9° / 0,5 m (tele)
5° x 3,7° / 2 m (supertele)

Geometrische resolutie 
(IFOV)
(objectiefvariant)

1,7 mrad (standaard)
1,36 mrad (25°-objectief)

0,6 mrad (tele)
0,27 mrad (supertele)

SuperResolution 
(pixels / IFOV)
(objectiefvariant)

640 x 480 pixels / 1,06 mrad (standaard)
640 x 480 pixels / 0,85 mrad (25°-objec-

tief)
640 x 480 pixels / 0,38 mrad (tele)

640 x 480 pixels / 0,17 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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Camera-uitrusting

Digitale camera met power-LED’s

Standaard niet beschikbaaroptioneel –(    )

* Binnen de EU en voor export goedgekeurde landen, anders 9 Hz
** Draadloze vochtigheidsvoeler alleen in de EU, Noorwegen, Zwitserland, VS, Canada, Colombia, Turkije, Brazilië, Chili, Mexico, Nieuw-Zeeland, In-

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

Objectieven

SiteRecognition  
(herkenning van de meetlocatie met beeldbeheer)

Panoramabeeld-assistent

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

Spraakopname

Interface

Videometing (via USB)

Procesanalysepakket: opslag beeldsequentie in het 
instrument en volledig radiometrische videometing

Beeldopslag

Bestandsformaat losse beelden

Bestandsformaat video (via USB)

Verwisselbaar geheugen

Voeding

Type batterij

Gebruiksduur

Laadopties

Netvoeding

Omgevingsvoorwaarden

Bedrijfstemperatuurbereik

Opslagtemperatuurbereik

Luchtvochtigheid

Beschermklasse van de behuizing (IEC 60529)

Trilling (IEC 60068-2-6)

Karakteristieke fysische gegevens

Gewicht

Afmetingen (L x B x H) in mm

Montage van het statief

Behuizing

Pc-software IRSoft

Systeemeisen

Normen, keuringen, garantie

EU-richtlijn

Garantie

Standaard objectief 30° x 23°
Teleobjectief 11° x 9°

Superteleobjectief 5° x 3,7°

Lasermarker

Tot 3 meetpunten

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

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

Snelladende, ter plaatse vervangbare Li-ionaccu

4,5 uur

Ja

In het instrument / in laadstation (optioneel)

( )

Bluetooth****/headset met kabel

LabVIEW, beschrijving interface als download op de website van Testo

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

-15 … +50 °C

-30 … +60 °C

1570 g

253 x 132 x 111

1/4” - 20UNC

ABS

Windows 10, Windows Vista, Windows 7 (Service Pack 1), Windows 8,  
interface USB 2.0

2004/108/EG

2G

IP 54

20 % tot 80 % niet condenserend

2 jaar
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Bestelgegevens.

testo 885

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 11° x 9°

25°-objectief 

Superteleobjectief 5° x 3,7°

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.

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

Bestelnr.

Bestelnr.Warmtebeeldcamera testo 885

0563 0885 X2

0563 0885 X3

0563 0885 X5

0563 0885 X6

0563 0885 X1

0563 0885 X4

testo 885 set met twee objectieven – verdere leveringsomvang zie boven

Warmtebeeldcamera testo 885 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
Warmtebeeldcamera testo 885 met superteleobjectief in stevige koffer incl. professionele software, SD-kaart, USB-
kabel, draagriem, poetsdoekje voor de lens, netadapter, Li-ionaccu en headset

testo 885 set met drie objectieven – verdere leveringsomvang zie boven

testo 885 set met SuperTele en één objectief – verdere leveringsomvang zie boven

testo 885 set met SuperTele en twee objectieven – verdere leveringsomvang zie boven

testo 885 sets
met objectieven naar keuze
Complete sets in stevige koffer, telkens incl. professionele 
software, SD-kaart, USB-kabel, draagriem, poetsdoekje 
voor de lens, netadapter, Li-ionaccu, headset, objectieftas, 
lensbeschermglas, extra accu en snellaadstation. Keuze uit 
standaard 42°-objectief, 25°-objectief en/of 15°-teleobjectief.


