
Om concurrerend in de wereldeconomie te blijven, 

moeten bedrijven betere producten op de markt brengen 

op steeds kortere termijn. Deze inbewerkstelliging 

is voor een groot deel de verantwoordelijkheid van 

de deelnemende R&D afdelingen. Problematische 

stappen in het proces van productontwikkeling moeten 

worden gecontroleerd, geanalyseerd en snel en zeer 

nauwkeurig worden geoptimaliseerd. De testo 890 is 

de ideale tool hiervoor. Deze meet contactloos en niet 
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indringend de warmteverdeling van de afzonderlijke 

onderdelen van complete assemblages. Het verwarmings- 

en koelingsgedrag van bepaalde onderdelen kan 

indrukwekkend worden gepresenteerd als een tijd 

progressie middels de reeks vastgelegde afbeeldingen. 

Dit maakt het mogelijk voor de testo 890 om de 

productkwaliteit en de efficiëntie van productiecycli te 

waarborgen.

Visualiseer thermische processen in R&D 
met de warmtebeeldcamera testo 890.



De uitdaging.

De belangrijkste taak in R&D is de ontwikkelingstijden van 

nieuwe producten te versnellen, zonder concessies te doen 

ten aanzien van kwaliteit en veiligheid. Hiertoe moeten 

belangrijke processtappen nauwkeurig worden bewaakt en 

geanalyseerd om voortdurend te kunnen optimalizeren.

Echter, potentiële bronnen van fouten zijn niet altijd 

gemakkelijk te identificeren, zodat een gedetailleerde 

analyse van het product of bepaalde onderdelen 

onvermijdelijk is. Thermische processen zijn bijzonder 

relevant. Deze kunnen worden gepresenteerd als 

warmtebeelden. Statische warmtebeelden kunnen inzicht 

geven in de verdeling van de warmte, maar slechts met 

observatie van temperatuur ontwikkelingen over tijd kunnen 

echt alle afwijkingen worden gedetecteerd. 

Dit is relevant in elektronische ontwikkeling en andere 

gebieden. Op dit gebied, worden componenten zoals 

transistoren steeds kleiner en dichter en dichter bij elkaar 

geplaatst. Daarom is oververhitting moeilijk te identificeren, 

maar kan ernstige gevolgen hebben. De ontwikkelaars 

moeten daarom altijd een oogje houden op zelfs de kleinste 

details, en testen op gevoeligheid voor storingen. Een ander 

probleem is het gebrek aan duidelijkheid over wanneer en 

waar een probleem optreedt. In R&D, is het cruciaal om 

precies te weten waar en wanneer men dient te controleren, 

om een afwijking op te sporen. Indien bijvoorbeeld 

temperatuurgevoelige componenten naast degenen met 

warmte ontwikkelen worden geïnstalleerd, is er een latent 
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gevaar voor warmteoverdracht - de gewenste functie van 

elke component of het volledige product kan in gevaar 

komen.

Het doel van O&O in de kunststofverwerkende industrie 

is om de cyclustijden te verbeteren, en tegelijkertijd 

optimale productkwaliteit te garanderen. Daartoe is het 

belangrijk dat de juiste vormende temperatuur wordt 

bereikt en de instrumenten zodanig worden verwarmd 

zodat tijdens het spuitgieten van de delen, een geschikte 

temperatuurverdeling in de matrijs domineert en laslijnen 

of niet uitgespoten punten worden voorkomen. Ook 

tijdens het koelen van de gegoten componenten moeten 

de temperaturen worden bewaakt, om vervorming of 

vertekening te voorkomen. Aanvullend moeten zeer fijne 

onvolkomenheden in de kunststof, zoals ribbels, worden 

nauwkeurig gedetecteerd.

Tenslotte, gedetailleerde observaties van temperatuur 

ontwikkelingen genereren meestal zeer grote hoeveelheden 

gegevens, waarvan vaak slechts maar een fractie relevant 

is. Desondanks moeten alle gegevens nauwgezet worden 

onderzocht om alle afwijkingen op te kunnen sporen. Een 

groot deel van de tijd gaat verloren met zoeken - tijd die 

elders zeker beter kan worden besteed.

De oplossing.

With its numerous innovations and intuitive functions, the 

thermal imager testo 890 is the optimum tool for visualizing 

all thermal processes in R&D, thus accelerating the product 

development process. 

Beeldsequentie opname van een LED op een koellichaam. testo 890 visualiseert de temperatuur ontwikkeling snel en gemakkelijk als een tijd progressie.



Identificeer zelfs de kleinste fouten

Thermografie van micro-elektronica en andere meetobjecten 

met zeer fijne structuren vereist een hoge geometrische 

resolutie. Dit is de enige manier waarop de kleinste 

structuren betrouwbaar kunnen worden bepaald. Een 

detector grootte van 640 x 480 pixels is onmisbaar voor 

dit doel. De testo 890 biedt deze - en daarmee 307.200 

individuele meetwaarden. In combinatie met een 42° 

lens, kan de warmtebeeldcamera derhalve een focus 

afstand aan van slechts 10 cm. Dit maakt de resolutie 

van kleine structuren van slechts 113 micrometer 

mogelijk . Als de camera wordt gebruikt in de hand-held 

modus, kan bovendien de SuperResolution technologie 

worden toegepast. Deze gepatenteerde innovatie van 

Testo registreert meerdere beelden achter elkaar in de 

kortst mogelijke tijd, en enigszins gecompenseerd met 

elkaar. Met behulp van een algoritme, worden deze dan 

berekend in een enkel beeld thermische met vier keer het 

aantal meetwaarden. Nog hogere resolutie beelden dan 

gebruikelijk - tot 70 micrometer - zijn beschikbaar wanneer 

men vervolgens   de gegevens bekijkt in de professionele 

analyse software IRSoft .

Als u meer wilt weten over Testo SuperResolution 

technologie, vraag dan de brochure aan.

Analyseer warmte ontwikkeling over tijd

Indien de ontwikkeling van temperaturen moeten worden 

gemeten over tijd, kan de testo 890 een sequentie nemen 

van een reeks beelden. U krijgt radiometrische image 

sequenties om de temperatuur in het thermische beeld voor 

elk punt in de tijd en op elke positie van het meetobject te 

kunnen evalueren. Dit voorkomt tijdrovend zoeken.

De opname is gemaakt op individueel configureerbare 

intervallen, en kan handmatig of na een timer countdown 

worden gestart. Na de meting kunt u de opgenomen 

sequenties op uw gemak op een PC in de professionele 

analyse software IRSoft beoordelen.

Als uw werkplek ruimte biedt voor een meer uitgebreide 

experimentele opzet met uw warmtebeeldcamera kunt 

u de testo 890 aansluiten op een pc via USB-interface, 

en gebruik maken van de volledig radiometrische video 

streaming in de IRSoft functie “volledig radiometrische 

videometing”. Hier profiteert u onder andere van een hogere 

opnamesnelheid tot 25 Hz.

Om de temperatuur ontwikkelingen over te evalueren, 

kunt u meetpunten en profiel lijnen presenteren als een 

temperatuur-tijd-diagram, die u vervolgens kunt exporteren 

als een grafiek of een Excel®-bestand.

Werk alleen met relevante gegevens

Als u in staat bent om alleen thermische beelden op te 

nemen boven een bepaalde thermische grenswaarde, 

dan kunt u profiteren van de automatische, grenswaarde-

waarde trigger van de testo 890. Deze activeert de 

warmtebeeldcamera alleen wanneer een door u bepaalde 

grenswaarde is bereikt. Deze functie heeft het verdere 

voordeel dat u alleen gegevens opneemt die werkelijk 

relevant zijn voor de ontwikkeling van het product. De 

weergave van onnodige meetgegevens wordtweggelaten, 

wat resulteert in verdere tijdsbesparing.

Presentatie van de opwarming van meerdere processoren op een print-

plaat in een temperatuur-tijd-diagram in IRSoft.

Kunststofcomponent met abnormale warmteontwikkeling in het onderste 

gedeelte. Dit kan worden herleid tot onvoldoende koeling van een be-

langrijk onderdeel in de spuitgietmachine tool.



www.testo.nl
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Meer informatie.

Meer informatie over de testo 890 in R&D, en antwoorden 

op al uw vragen over thermografie bij www.testo.nl.

testo 890 warmtebeeldcamera
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Met de warmtebeeldcamera testo 890, kunt u:

• Opeenvolgende beelden direct opnemen in de  

camera, en thermische processen visualiseren in 

hoge resolutie

• Efficiënter werken met een automatische, waarde 

beperkende trigger

• Zet de meetgegevens over naar  temperatuur-tijd 

diagrammen en Excel®


