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aplicația
testo
Thermography

Noile camere de termoviziune testo 865, 868, 871, 872 au cea mai bună
imagine din clasa lor, măsurările în infraroșu devenind mai ușoare ca niciodată.

Alegrea potrivită pentru 
orice termografiere.
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Termografiere eficientă și în rețea cu 
Aplicația testo Thermography.
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De ce este utilă o cameră de 
termoviziune? 

Rezoluție înaltă și calitate a imaginiilor
Până la 320 x 240 pixeli - cu testo SuperResolution, 
chiar și până la 640 x 480 pixeli. Calitatea imaginii 
și rezoluția sunt ideale pentru toate aplicațiile în 
construcție și industrie.

Conexiunea la App și la alte instrumente de 
măsurare Testo.
Creați și trimiteți rapoarte concise de la locul măsurării
cu aplicația testo Thermography. Pentru imagini termice
şi mai semnificative, camera de termoviziune integrează
wireless valorile măsurate de către cleștele ampermetric
testo 770-3, cât și cele măsurate de termohigrometrul
testo 605i (ambele fiind disponibile ca opțiuni).

Setarea automată a emisivității
Funcția testo ε-Assist setează automat emisivitatea
și temperatura obiectului măsurat, facilitând astfel o
termografie precisă.

Imagini comparabile în mod obiectiv
testo ScaleAssist ajustează distribuției culorilor scalei la
temperatura interioară și exterioară a obiectului măsurat
și a diferenței dintre acestea. Acest lucru asigură, în
mod obiectiv, imagini termice comparabile și lipsite de
erori.

•  Efectuarea activităților de mentenanță în funcție 
de condițiile date pentru a preveni nefuncționarea 
sistemelor.

•  Detectarea scurgerilor și verificarea sistemelor sau a 
părților unor clădiri devine mai rapidă, economisind timp 
și bani.

Atât in sectorul industrial cât și in cel de construcții 
utilizarea unei camere de termoviziune vă aduce 
următoarele beneficii:

Asigură funcționalitate și
calitate: Identificarea rapidă a
defectelor din radiatoare.

Economisește timp și resurse:
Localizarea anomaliilor și scurger-
ilor din conducte.

Menținerea sistemelor: iden-
tificarea temperaturilor înalte în 
întrerupătoare de circuit și a com-
ponentelor electrice pentru preve-
nirea defecțiuniilor.

Detecta pierderile de energie 
din clădiri: identificarea rapidă și
înregistrarea punților termice și a
izolațiilor defecte.

Caracteristici convingatoare 
pentru o termografie eficientă.

•  Verificarea rapidă a etanșeității îmbinării țevilor sau 
capacitatea funcțională a unui sistem de încălzire, oferind 
dovezi concrete clientului chiar la locul măsurării.

•  Impresionați și câștigați clienți noi prin profesionalismul 
oferit de camera dumneavoastră de termoviziune.
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Modelul potrivit 
pentru orice cerință. 

testo 865
Pornește, țintește, 
află mai multe.

testo 871
Termografie inteligentă 
pentru cerințe profesionale.

testo 868
Termografie inteligentă, 
interconectată

testo 872
Termografie inteligentă cu 
imagini optime.

Având o rezoluție de 160 x 120 pixeli, este 
camera ideală pentru măsurători entry 
level în termografie: Identifică diferențe 
de temperatură de 0.12°C și recunoaște 
automat punctele cald/rece.

Rezoluție: 240 x 180 pixeli, Identifică 
diferențe de temperatură de 0.09 °C. Incl. 
aparat de fotografiat digital și aplicație 
pentru mobil. Integrează valorile măsurate de 
către termohigrometrul testo 605i și cleștele 
ampermetric testo 770-3.

Cameră digitală integrată, rezoluție IR de 
160 x 120 pixeli în care chiar și diferențele 
de temperatură de 0.10 °C sunt vizibile. 
Include Aplicația pentru mobil Thermography 
App permite editarea și trimiterea rapoartelor 
de la locul măsurătorilor.  

Cameră de termoviziune cu rezoluție de 320 
x 240 pixeli, cameră digitală, marker laser 
și certitudinea identificării diferențelor de 
temperatură de la 0,06 ° C. Integrează valorile 
măsurate de către termohigrometrul testo 
605i și cleștele ampermetric testo 770-3.

Camerele de termoviziune testo 865 – 872
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Calitate optimă a imaginilor termice cu 
noile funcții.

testo ε  Assist: 
Setați emisivitatea automat

Lipește testo ε  markerul și înregistrează 
obiectul cu ajutorul camerei digitale integrată în 
camera de termografie. ε și RTC sunt determinate automat. Termografierea precisă a obiectului.

Pentru imagini termice precise, este importantă setarea 

în instrument a emisivităţii (ε) și temperaturii reflectate de 

către obiectul ce este examinat cu camera de termoviziune. 

În trecut acest lucru era complicat de făcut, iar în ceea ce 

privește temperatura reflectată, acuratețea nu era destul 

de bună. Acest lucru se schimbă datorită funcției testo 

ε-Assist: doar atașați unul dintre autocolantele de referință 

incluse în pachet la obiectul măsurat. Cu ajutorul camerei 

digitale integrate, camera de termoviziune recunoaște auto-

colantul, determină emisivitatea și temperatura reflectată și 

setează automat ambele valori.

testo ScaleAssist: 
Imagini termice comparabile

Deoarece scala de temperaturi și culori a imaginilor termice 

pot fi adaptate individual, există posibilitatea de a interpreta 

greșit comportamentul termic al unei clădiri. 

Funcția testo ScaleAssist rezolvă această problemă prin 

ajustarea distribuției culorilor scalei la temperatura interioară 

Fără testo ScaleAssist Cu testo ScaleAssist

și exterioară a obiectului măsurat și a diferenței dintre ace-

stea. Acest lucru asigură, în mod obiectiv, imagini termice 

comparabile și lipsite de erori.

Avertizare IFOV:  Știi întotdeauna ce poate 

fi măsurat cu precizie de la o anumită distanță.
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Camera de termoviziune
testo 871 / 872 

Modelele testo 871 şi testo 872 pot fi conectate wireless la 

termohigrometrul testo 605i şi la cleştele ampermetric testo 

770-3, iar valorile măsurate sunt transmise prin Bluetooth 

către camerele de termoviziune. Acest fapt permite o 

identificare clară şi rapidă a zonelor cu umezeală într-o 

clădire sau la ce sarcină funcţionează un panou electric.

Descărcați gratuit aplicația pentru Android sau iOS.

Cu aplicația testo Thermography puteți crea și trimite 

rapoarte concise de la locul măsurării și le puteți salva 

online. În plus, aplicația oferă instrumente utile pentru 

analize rapide la locul măsurătorilor, pentru a introduce 

puncte de măsurare suplimentare,pentru a determinarea 

evoluția temperaturiilor sau pentru adăugarea de comentarii 

la o imagine termică. De asemenea, smartphone-ul/tableta 

dumneavoastră devine un ecran secundar și o telecomandă 

pentru camera de termoviziune.

Aplicația testo Thermography pentru testo 868 / 871/ 872 

Lucrează inteligent  
și conectat la rețea.

Aplicația testo Thermography 

Conectivitate cu  
testo 605i and testo 7703

Cleștele ampermetric testo 770.

• Braț complet retractabil în instrument pentru  
    o flexibilitatea maximă
• AC/DC auto și afișaj mare pe două linii
• Valoare efectivă reală

Termohigrometru testo 605i

•  Instrument profesional compact din seria 
sondelor inteligente

• Calculul automat al temperaturii punctului   
    rouă și a bulbului umed
• Determină capacitatea de răcire sau încălzire   
    ale unui sistem  

Camerele de termoviziune testo 865 – 872
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În locația noastră din Baden-Württemberg, personal cu 

înaltă calificare lucrează la dezvoltarea funcțiilor practice și 

a noilor tehnologii pentru viitoarele camere de termoviziune. 

Dezvoltatorii noștri și manageri de produs lucrează 

întotdeauna împreună cu practicieni, cum ar fi ingineri de 

încălzire, electricieni, constructori, ingineri de service și 

instalații. Deoarece fiind conștienți de cerințele exacte ale 

grupurilor noastre țintă este singura modalitate de a ne 

asigura că dezvoltăm camere de termoviziune care să vă 

permită să vizualizați sistemele și procesele într-o lumină cu 

totul nouă.

Camerele de termoviziune Testo.

Încă de la înființarea Testo în 1957, compania a dobândit 

o experiență în măsurarea temperaturii - care formează 

baza în termografie. În 2007 am lansat prima cameră de 

termoviziune dezvoltată în întregime în piața Germană. De 

atunci, camerele noastre de termoviziune au fost fabricate 

exclusiv in Germania - acest lucru ne permite să păstrăm 

calitatea constantă a instrumentelor.

Camerele de termoviziune

în comparație.

testo
865

testo
868

testo
871

testo
872

Rezoluție în infraroșu
160 x 120 pixels  

(cu testo SuperResolution 320 
x 240 pixeli)

160 x 120 pixels  
(cu  testo SuperResolution 

320 x 240 pixeli)

240 x 180 pixels  
(cu  testo SuperResolution 

480 x 360 pixeli)

320 x 240 pixels  
(cu testo SuperResolution 640 

x 480 pixeli)

Sensibilitate termică 
(NETD)

< 120 mK < 100 mK < 90 mK < 60 mK

Domeniu de măsură -20 la +280 °C -30 la +650 °C -30 la +650 °C -30 la +650 °C

Lentile standard (FOV) 31° x 23° 31° x 23° 35° x 26° 42° x 30°

Conenxiune prin 
wireless la aplicație

–

Cameră digitală 
integrată

–

Avertizare IFOV  

testo ScaleAssist  

testo εAssist –

Conexiunea cu testo 
605i și testo 7703 prin 
Bluetooth

– –

Marcaj laser – – –
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                                         Testo România
                                                              Calea Turzii 247

                                                       400495 Cluj-Napoca

                                                       Tel. +40 264 202 170

                                                       Fax +40 264 202 171

                                                        E-mail info@testo.ro

Accesorii Descriere Cod produs

Baterie de rezervă Acumulator Litiu-ion suplimentar pentru un timp de operare prelungit. 0515 5107

Încărcător baterie Încărcător de birou pentru optimizarea timpului de încărcare. 0554 1103

testo εmarkers
10 buc., markerii funcției testo ε-Assist pentru determinarea automată a emisivității 
și a temperaturii reflectate.

0554 0872

Husă de transport 0554 7808

Aplicația testo 
Thermography

Cu aplicația testo Thermography, smartphone-ul/tableta dumneavoastră devine un 
ecran secundar și o telecomandă pentru camera de termoviziune. În plus, puteți 
folosi aplicația pentru a crea și trimite rapoarte concise de la locul măsurării și le 
puteți salva online. Descărcați gratuit aplicația pentru Android sau iOS.

Modele și accesorii:

Instrumente de măsurare compatibile pentru imagini termice mai semnificative

Termohigrometrul testo 605i cu operare prin 
smartphone, include baterii și protocolul de calibrare

• Măsurarea umidității și temperaturii aerului în camere
•  Transmiterea valorilor măsurate către camera de termoviziune 

testo 872 prin Bluetooth și identificarea zonelor cu risc de 
apariţie a mucegaiului, folosind un sistem de semnalizare

Cod produs 0560 1605 

Cleștele ampermetric testo 7703, include 
baterii și 1 set de cabluri de măsurare
•  Ușor de utilizat datorită brațului complet retractabil în 

instrument
• AC/DC auto și afișaj mare pe două linii
•  Transmiterea valorilor măsurate la camera de 

termoviziune testo 872 prin Bluetooth

Cod produs 0590 7703 
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testo 865

Camera de termoviziune testo 865  include cablu USB, 
alimentator, baterie reîncărcabilă Li-ion, software profesional, 
ghid de punere în funcțiune, instrucțiuni, protocol de calibrare 
din fabrică și geantă de transport. 

Cod produs 0560 8650 

testo 871

Camera de termoviziune testo 871 cu modul radio pentru 
Bluetooth / WLAN, cablu USB, alimentator, baterie reîncărcabilă 
litiu-ion, software profesional, 3 x testo ε-markere, instrucțiuni de 
punere în funcțiune, instrucțiuni scurte, protocol de calibrare
din fabrică și geantă de transport. 

Cod produs 0560 8712 

testo 868 

Camera de termoviziune testo 868 cu modul radio pentru 
WLAN, cablu USB, alimentator, baterie reîncărcabilă litiu-
ion, software profesional, 3 x testo ε-markere, instrucțiuni 
de punere în funcțiune, instrucțiuni scurte, protocol de 
calibrare din fabrică și geantă de transport.
Cod produs 0560 8681 

testo 872 

Camera de termoviziune testo 872 cu modul radio pentru 
Bluetooth / WLAN, cablu USB, alimentator, baterie reîncărcabilă 
litiu-ion, software profesional, 3 x testo ε-markere, instrucțiuni de 
punere în funcțiune, instrucțiuni scurte, protocol de calibrare 
din fabrică și geantă de transport. 

Cod produs 0560 8721 

Camerele de termoviziune testo 865 – 872

www.testo.ro


