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2 Informacje ogólne 
 

Użycie 
> Przed przystąpieniem do pracy proszę dokładnie przeczytać 

niniejszą dokumentację i zapoznać się z produktem. W 
szczególności należy przestrzegać wskazówek 
bezpieczeństwa- i ostrzeżeń, co zapobiegnie obrażeniom i 
uszkodzeniom produktu. 

> Dokumentację należy przechowywać w dostępnym miejscu, 
tak, aby w razie potrzeby można z niej skorzystać.  

> Niniejszą dokumentację należy przekazać kolejnym 
użytkownikom produktu. 

 

 
Do pracy z programem wymagana jest znajomość obsługi 
systemów operacyjnych Windows®. 
Opis w niniejszej instrukcji dotyczy systemu operacyjnego 
Windows® XP. 

 
 

Symbole i konwencje związane z pisownią 
 

Wygląd  Objaśnienie  

 
Wskazówka: Podstawowe informacje lub 
informacje odsyłające. 

1. ... 
2. ... 

Postępowanie: wiele kroków, należy 
zachować kolejność. 

> ... Postępowanie: krok lub krok opcjonalny. 
- ... Wynik działania. 
Menu Elementy programu. 
[OK] Pola aktywujące opcję programu. 
... | ... Funkcje/ścieżki z zakresie menu. 
“...” Przykładowe dane 
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3 Zastosowanie 
 

3.1. Użycie 
 

Program IRSoft służy do analizy edytowania i archiwizowania zdjęć 
wykonanych przez kamerę termowizyjną testo 880 (dalej nazywaną 
'urządzeniem'). Program posiada wbudowaną funkcję tworzenia 
raportów w celu przejrzystego zaprezentowania danych. 
Za pośrednictwem sterowania urządzeniem można przeprowadzać 
ustawienia w podłączonej kamerze termowizyjnej. 

 

3.2. Warunki systemowe 
 

System operacyjny 
Program może pracować na następujących systemach 
operacyjnych: 
• Windows® XP ServicePack 2 (SP2) 
• Windows Vista: 
Z ograniczonym zakresem działania: 
• Windows® 2000 SP4 (brak sterowania urządzeniem) 
• Windows® XP bez SP2 

 

Komputer 
Aby zagwarantować płynną pracę z programem muszą być 
spełnione następujące wymagania: 
• Procesor Pentium min. 1,2 GHz lub odpowiednik 
• Pamięć RAM 256 MB 
• 100 MB wolnego miejsca na twardym dysku 
• Napęd CD-ROM 
• Port USB 2.0 
• Internet Explorer 5.5 ServicePack 1 lub wyżej 
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4 Pierwsze kroki 
 

4.1. Instalacja programu/ sterowników 
 

 
Do zainstalowania konieczne są uprawnienia 
administratora. 

  

1. Włożyć CD z programem do napędu CD komputera. 
Jeżeli program instalacyjny nie uruchamia się automatycznie: 
> Otwórz Mój komputer, kliknij ikonę napędu CD i uruchom plik 

Setup.exe. 
2. Postępuj zgodnie z zaleceniami asystenta instalacji. 
W przypadku instalacji w systemie Vista należy przestrzegać 
następujących czynności podczas instalowania: 
• Otwiera się okno Sterowanie kontami użytkowników:  

> Kliknij na [Przejdź dalej]. 
• Otwiera się okno Bezpieczeństwo systemu Windows:  

> Kliknij na Mimo to zainstaluj oprogramowanie 
sterownika. 

3. Aby zakończyć instalację kliknij na [Zakończ]. 
Po zakończeniu instalacji oprogramowania należy podłączyć 
urządzenie do komputera, aby móc kontynuować instalację 
sterowników. 

4. Włącz urządzenie: [ ]. 
5. Połącz urządzenie z komputerem przy pomocy kabla USB. 
- Trwa łączenie. 
- Instalacja sterowników jest przeprowadzana automatycznie. 
W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że sterownik 
urządzenia nie zostanie rozpoznany automatycznie. W takim 
wypadku należy wykonać następujące kroki:  
Windows XP: 
- Otwiera się okno Znaleziono nowy sprzęt. 
1. Wybierz Nie, tym razie nie i kliknij na [Dalej]. 
2. Wybierz Zainstaluj oprogramowanie automatycznie i kliknij 

na [Dalej]. 
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Jeżeli sterownik nie został znaleziony automatycznie: 
> Podaj ścieżkę sterownika w katalogu CD: Folder USBDriver.  
3. Kliknij na [Zakończ]. 
Windows Vista: 
- Otwiera się okno Znaleziono nowy sprzęt. 
1. Kliknij na Wyszukaj oprogramowanie sterownika i zainstaluj 

i następnie kliknij na [Dalej]. 
Jeżeli sterownik nie został znaleziony automatycznie: 
> Kliknij na Szukaj oprogramowania sterownika w komputerze 

i następnie kliknij na [Przeszukaj]. Podaj ścieżkę sterownika w 
katalogu CD: Folder USBDriver. 

- Otwiera się okno Bezpieczeństwo systemu Windows:  
2. Kliknij na Mimo to zainstaluj oprogramowanie sterownika. 
3. Kliknij na [Zamknij]. 

 

4.2. Uruchomienie programu 
 

Uruchom IRSoft 
 

 
Menu użytkownika otwiera się w języku systemu 
operacyjnego, pod warunkiem, że jest obsługiwany. W 
przypadku nieobsługiwanych języków systemu 
operacyjnego maska użytkownika jest w języku 
angielskim. 

 

> Kliknij na [Start] | Programy (Windows XP) lub Wszystkie 
programy (Windows Vista) | Testo | IRSoft. 

 

 
Pod Windows Vista przy pierwszym uruchomieniu 
programu otwiera się okno Sterowanie kontami 
użytkowników.  
> Kliknij na [Zezwól]. 

 
 

Utwórz połączenie z urządzeniem 

1. Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk [ ]. 
2. Połącz urządzenie z komputerem przy pomocy kabla USB. 
- Trwa łączenie.  
- Urządzenie przełącza się w tryb slave, z wyjątkiem przycisku 

[ ] wszystkie przyciski obsługowe urządzenia są 
dezaktywowane. 
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- Urządzenie jest identyfikowane przez komputer jako pamięć 
masowa USB. System przyporządkowuje automatycznie 
pamięci urządzenia (karta SD) kolejną literę napędu. Jest ona 
wyświetlana w Windows Explorer. 

 

 
Zależnie od ustawień w systemie podczas podłączania 
urządzenia pojawia się ewentualnie okno Wymienny 
nośnik danych (Windows XP) lub Automatyczne 
odtwarzanie (Windows Vista). Okno można zignorować 
lub zamknąć. 

  

Użycie asystenta importowania 
Asystent importowania pomaga podczas przenoszenia zdjęć z 
kamery do komputera. 

 

 
Asystent otwiera się tylko wtedy, kiedy przed 
podłączeniem kamery został uruchomiony program  
IRSoft. 
Przenoszone są tylko dane typu .bmt i .bmp oraz 
struktury katalogów. 

1. Kliknij na [Dalej]. 
2. Zaznacz na liście katalogów katalog, który ma być przeniesiony. 
Zaznaczenie katalogu powoduje automatyczne załączenie 
wszystkich podkatalogów. W celu zaimportowania plików, które są 
zapisane na najwyższym poziomie (nie w katalogach), należy 
zaznaczyć Zmienny nośnik danych. 
3. Kliknij na [Dalej]. 
4. Podaj katalog docelowy i aktywuj w razie potrzeby funkcje 

opcjonalne Ustaw katalog docelowy jako standard i Usuń 
dane w urządzeniu po przekopiowaniu. 

5. Kliknij na [Dalej]. 
- W wybranym katalogu docelowym jest zakładany folder z datą 

przeniesienia danych, aby w ten sposób zapobiec nadpisaniu 
wcześniejszych folderów o takiej samej nazwie. W tym katalogu 
są zapisywanie foldery i zdjęcia. 

6. Kliknij na [Zakończ]. 
- Asystent importowania kończy pracę. 

Aktywowanie/dezaktywowanie asystenta importowania 
> Kliknij w programie IRSoft na kartę rejestrową Kamera i 

wprowadź w grupie Asystent importowania żądaną zmianę. 
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5 Opis produktu 
 

5.1. Menu użytkownika 
Pasek wielofunkcyjny 

 
Pasek wielofunkcyjny pomaga przy edytowaniu/ustawieniach i 
umożliwia szybkie znalezienie funkcji i poleceń.  
Funkcje i polecenia są podzielone na różne grupy, które są 
zestawione pod czterema kartami rejestrowymi Analiza, Raport, 
Kamera i Ustawienia. 
Zależnie od wybranej karty rejestrowej zmieniają się znajdujące się 
w nich funkcje/polecenia. Każda karta zawiera własne 
funkcje/polecenia do wykonania akcji. 
Karta Analiza zawiera funkcje/polecenia do: 
• otwierania i zapisywania zdjęć podczerwonych 
• ustawiania i kopiowania właściwości zdjęć. 
Karta Raport zawiera funkcje/polecenia do: 
• tworzenia raportów 
• edytowania raportów 
Karta Kamera zawiera funkcje/polecenia do: 
• konfigurowania kamery 
• aktywowania/dezaktywowania asystentów importowania 
Karta Ustawienia zawiera funkcje/polecenia do: 
• ustawiania widoku pulpitu 
• ustawiania prezentacji zdjęcia podczerwonego 
• ustawiania jednostki temperatury 
• ustawiania widoku menu użytkownika (kolorowy schemat) 
• aktywowania/dezaktywowania funkcji szybkiej pomocy 
• aktywowania/dezaktywowania automatycznej aktualizacji 

programu 
• ustawiania własnych szablonów raportów 



5 Opis produktu 

  11 

Pulpit 

 
Na pulpicie są wyświetlane informacje i przeprowadza się edycje. 
Zależnie od wybranego układu strony zmienia się układ pulpitu. 
Pulpit jest podzielony na cztery różne okna z dokumentami: 

① Obraz termograficzny 

② Skala temperatury 

③ Histogram 

④ Oznaczenia na obrazie termograficznym 

⑤ Rzeczywisty obraz 

⑥ Profil 

⑦ Uwagi 
 

 
Zależnie od wybranego widoku pulpitu i rozmiaru ekranu 
nie wszystkie okna z dokumentami są widoczne. W razie 
potrzeby należy użyć paska do przewijania. 
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5.2. Funkcje i polecenia 
Wszystkie istniejące w tym programie funkcje i polecenia są bliżej 
opisane poprzez szybką pomoc (tooltips) w IRSoft. 
> Najechać kursorem myszki na funkcje/polecenia w IRSoft. 
- Pojawiają się opisy szybkiej pomocy (tooltips). 

Aktywowanie/dezaktywowanie opisów szybkiej pomocy 
(tooltips) 
1. Kliknij na kartę rejestrową Ustawienia. 
2. Wybierz w grupie Szybka pomoc opcję pokaż/ukryj. 
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6 Użycie produktu 
 

6.1. Wybieranie zdjęć 
 

 
W opcji wyboru zdjęć programu IRSoft są wyświetlane 
następujące zdjęcia: 
• zdjęcia podczerwone bez podwieszonego zdjęcia 

rzeczywistego (IR). 
• zdjęcia podczerwone z podwieszonym zdjęciem 

rzeczywistym (IV). 
Czyste zdjęcia rzeczywiste (VI) nie są wyświetlane.  
> W przypadku dostępu do zdjęć rzeczywistych należy 

użyć Windows Explorera. 
 

Otwieranie zdjęć podczerwonych 
1. Aby otworzyć zdjęcie podczerwone: 

> Kliknij w pasku wielofunkcyjnym na logo Testo  i wybierz 
polecenie Otwórz  lub 

> Kliknij na kartę Analiza i wybierz Otwórz . 
> Jeżeli nie otwiera się okno dialogowe ze zdjęciami 

podczerwonymi: Przejdź do folderu ze zdjęciami 
podczerwonymi. 

>  Kiedy chcesz wyświetlić podglądy zdjęć: W oknie dialogowym 
Windows wybierz Menu Widok  | Widok miniatur. 

2. Zaznacz jedno lub kilka zdjęć podczerwonych. 
> Kiedy chcesz zaznaczyć kilka zdjęć: Wciśnij i przytrzymaj 

przycisk Ctrl i kliknij na zdjęcia. 
3. Kliknij na [Otwórz]. 
-  Wybrane zdjęcie pojawia się w oknie z dokumentami Zdjęcie 

termograficzne. 
- W przypadku otworzenia zdjęcia podczerwonego z 

podwieszonym zdjęciem rzeczywistym: Zdjęcie rzeczywiste 
pojawia się w oknie z dokumentami Zdjęcie rzeczywiste. 

- Jeżeli zaznaczono większą ilość zdjęć: Zależnie od 
ustawionego widoku pulpitu pozostałe zdjęcia podczerwone 
wyświetlają się we własnych kartach rejestrowych lub we 
własnych oknach. 
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Alternatywnie można wybrać również zdjęcie podczerwone, 
jeżeli nie jest otwarty program IRSoft. Należy pamiętać o 
tym, że w takim przypadku nie ma możliwości wybrania 
większej ilości zdjęć podczerwonych. 
1. Otwórz Windows-Explorer i przejdź do folderu ze 

zdjęciami podczerwonymi. 
2. Kliknij dwukrotnie na zdjęcie podczerwone, które 

chcesz otworzyć. 
- IRsoft uruchamia się automatycznie, wybrane zdjęcie 

pojawia się w oknie z dokumentami Zdjęcie 
termograficzne. 

 

Importowanie zdjęcia rzeczywistego 
Patrz Okno z dokumentami - Zdjęcie rzeczywiste strona 26. 

 

6.2. Zmiana widoku pulpitu 
Zmianę widoku przeprowadza się w menu Ustawienia. 
1. Kliknij w pasku wielofunkcyjnym na Ustawienia. 
2. Zmień widok pulpitu pod grupą Widok pulpitu. 
> W celu szybkiej zmiany widoku pulpitu: Kliknij w prawym 

dolnym narożniku ekranu na Rozmieszczenie jako karty 
rejestrowe lub Rozmieszczenie jako dowolnie przesuwane i 
nachodzące na siebie okna. 

Porównywanie zdjęć podczerwonych 
Warunek: Muszą być otwarte przynajmniej dwa zdjęcia. 
1. Kliknij w pasku wielofunkcyjnym na Ustawienia. 
2. Wybierz w grupie Widok pulpitu opcję Karty rejestrowe. 
3. Kliknij prawym klawiszem myszki na kartę rejestrową zdjęcia, 

które chcesz porównać z innym zdjęciem. 
- Otwiera się menu kontekstowe. 
4. Wybierz z menu kontekstowego opcję Nowa pozioma / Nowa 

pionowa grupa kart rejestrowych. 
- Teraz można porównać oba zdjęcia. 
> Jeżeli chcesz porównać więcej niż 2 zdjęcia: Powtórz operacje 

od kroku 3. 
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6.3. Edycja właściwości zdjęcia 
Zmianę właściwości zdjęć przeprowadza się pod menu Analiza. 

 

 
• Zmiany właściwości zdjęć są przejmowane wyłącznie 

dla aktualnie wybranego w oknie dokumentów Zdjęcie 
termograficzne zdjęcia podczerwonego. Przenoszenie 
właściwości zdjęcia do innych otwartych zdjęć 
podczerwonych, patrz Przejmowanie ustawień dla 
większej ilości zdjęć strona 17. 

• Zmiany w grupie Parametry mogą wpłynąć na wynik 
pomiaru. 

• Funkcje w grupie Kolory służą do zmiany optycznej 
prezentacji zdjęcia termograficznego i nie mają wpływu 
na wyniki pomiarów. 

 

1.  Kliknij w pasku wielofunkcyjnym na menu Analiza. 
2. Edytuj właściwości zdjęcia przy pomocy funkcji i poleceń w 

pasku wielofunkcyjnym. 

6.3.1. Kolory 
Wybieranie palety 
Można wybierać pomiędzy 8 określonymi paletami kolorów dla 
zdjęcia podczerwonego-. 

> Kliknij na  i wybierz z listy DropDown daną paletę 
kolorystyczną. 

W przypadku zdjęć z wilgotną powierzchnią paleta kolorów jest już 
określona i nie można jej zmienić. Paleta wilgotnej powierzchni 
pokazuje, które obszary są zagrożone grzybem: 

 

Kolor  Wilgotna powierzchnia Ocena 
zielony 0…64% niekrytyczny 
czerwony/
pomarańcz
owy 

65…80% ewentualnie krytyczny 

czerwony >80% krytyczny 
 

Wybieranie koloru dla punktów pomiaru temperatury, linii 
profilu i obszaru histogramu 
> Kliknij na Kolor punktów pomiaru temperatury, linię profilu, 

obszar histogramu  i wybierz kolor. 
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Wybierz kolor dla korekty temperatury 
Zmienia kolor oznaczeń z korektą temperatury w oknie Zdjęcie 
termograficzne. 

> Kliknij na Kolor oznaczeń obszaru  i wybierz kolor dla 
oznaczeń na zdjęciu. 

Wybieranie koloru dla punktów Cold/Hotspot 

> Kliknij na Kolor punktu Coldspot  / Kolor punktu Hotspot 
 i wybierz kolor. 

6.3.2. Parametr 
Można korygować ustawienia zdjęcia termograficznego. 

 
Zmiany w ustawieniach wpływają na wynik pomiaru. 
Ustawienia można zmieniać dlatego tylko przy 
zachowaniu najwyższej ostrożności! 

 

Funkcja Postępowanie 
Ustawianie parametrów 
Stopień emisji,  
Odbita temperatura,  
Wilgotność,  
Temperatura otoczenia1 

> Kliknij na wartość liczbową i 
zmień ją przy pomocy 
klawiatury lub przez . 

Więcej informacji na temat 
poszczególnych właściwości 
znajdziesz w instrukcji obsługi 
kamery termowizyjnej. 

Punkt rosy Temperatura punktu rosy: Wartość 
jest wyliczana z wilgoci i 
temperatury otoczenia i nie można 
jej zmieniać ręcznie. 

Odrzucanie zmian > Jeżeli chcesz cofnąć zmiany 
do ostatnio zapisanych 
parametrów: Kliknij na 
Zrezygnuj ze zmian . 

                                                           
1 Wilgoć i temperatura otoczenia jest przekazywana przez kamerę i można je 
zmieniać w programie IRSoft. Wartości mają tylko przy zdjęciu z wilgocią 
powierzchni wpływ na wynik pomiaru, w przypadku zdjęć podczerwonych służą 
one tylko do celów informacyjnych. 
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6.3.3. Przejmowanie ustawień dla większej ilości zdjęć 
Kopiuje ustawienia aktualnie wybranego zdjęcia do wszystkich 
otwartych zdjęć termograficznych. 

1.  Kliknij na Ustawienia zdjęcia termograficznego . 
- Otwiera się okno dialogowe z parametrami. 
2. Wybierz parametry, które chcesz przejąć dla innych zdjęć 

podczerwonych i kliknij na [OK]. 
- Następuje przejęcie ustawień do wszystkich otwartych zdjęć 

podczerwonych. 
 

6.4. Analiza zdjęć 
Edycję i analizę zdjęć podczerwonych przeprowadza się w 
poszczególnych oknach z dokumentami na pulpicie. 

 

6.4.1. Okno z dokumentami - zdjęcie termograficzne 
W oknie z dokumentami Zdjęcie termograficzne są dostępne 
następujące funkcje: 
• zapisywanie/eksportowanie zdjęcia podczerwonego 
• kopiowanie zdjęcie podczerwonego do schowka 
• obracanie zdjęcia podczerwonego 
• określanie wartości pomiarowych w danym punkcie zdjęcia 

podczerwonego 
• korekta temperatury w danym zakresie zdjęcia podczerwonego 

(zakresowe dopasowanie stopnia emisji i odbitej temperatury) 
• określanie punktów Hot/Coldspot danego zakresu zjecia 

poczerwonego 
• tworzenie histogramu zakresu zdjęcia podczerwonego 
• tworzenie profilu temperaturowego linii profilu 
• przesuwanie/kasowanie punktów/ram pomiarowej 
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zapisywanie/eksportowanie zdjęcia podczerwonego 
 

 
Podczas eksportowania zdjęć podczerwonych w formacie 
BMP, JPG i PNG są eksportowane tylko dane zdjęć, nie są 
eksportowane wyniki pomiarów. 
Jeżeli chcesz stworzyć tabelę temperatur dla danego 
zdjęcia podczerwonego, należy zapisać takie zdjęcie w 
formacie XLS (Excel). Ujęte w tabeli wartości temperatur są 
rozmieszczone w 120 wierszach z każdorazowo 160 
wynikami pomiarów. 

 

1.  Kliknij na Zapisz zdjęcie termograficzne . 
- Otwiera się okno dialogowe Windows do zapisywania plików. 
2. Wpisz nazwę pliku. 
> Jeżeli chcesz wyeksportować wartości temperatur zdjęcia 

podczerwonego: Wybierz format pliku XLS. 
> Jeżeli chcesz wyeksportować  dane zdjęcia zdjęcia 

podczerwonego: Wybierz format pliku  BMP, JPG lub PNG. 
3. Wybierz miejsce w pamięci do zapisania i kliknij na [Zapisz]. 

Kopiowanie zdjęcia podczerwonego do schowka 
W przypadku kopiowania zdjęcia podczerwonego do schowka, 
można wklejać do innych programów zarówno plik ze zdjęciem 
podczerwonym, jak i wartość temperatury każdego pojedynczego 
piksela na zdjęciu. 

1.  Kliknij na Kopiuj ze schowka . 
2.  Aby wkleić plik zdjęciowy/plik tekstowy do Excel, Powerpoint lub 

Word'a: 
1. Otwórz żądany program. 
2. Kliknij w pasku symboli programu na kartę rejestrową 

Edytuj. 
3. Wybierz z menu kontekstowego opcję Wklej zawartość. 
> Jeżeli chcesz wkleić plik zdjęciowy ze zdjęciem 

podczerwonym: Wybierz opcję Bitmap i kliknij na [OK]. 
> Jeżeli chcesz wkleić temperaturę każdego pojedynczego 

piksela na zdjęciu podczerwonym: Wybierz opcję Tekst i 
kliknij na [OK]. 

Obracanie zdjęcia podczerwonego 

> Kliknij na Obróć zdjęcie (w lewo)  lub Obróć zdjęcie (w 
prawo) . 
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Określanie wartości pomiarowych w danym punkcie zdjęcia 
podczerwonego 
Do określania temperatury, stopnia emisji i temperatury odbitej w 
danym punkcie zdjęcia podczerwonego. 

 

 
Jeżeli chcesz określić temperaturę w zakresie danego 
obszaru zdjęcia podczerwonego (korekta temperatury), w 
pierwszej kolejności należy określić obszar zdjęcia i 
następnie w tym obszarze ustawić punkty pomiaru. W 
przeciwnym wypadku nie ma gwarancji wyświetlenia 
prawidłowej temperatury punktu pomiaru. 

 

1. Kliknij na Temperatura . 
2. Kliknij na punkt na zdjęciu podczerwonym. 
- W oknie z dokumentami Oznaczenia zdjęcia 

termograficznego są wyświetlane: temperatura, stopień emisji 
i odbita temperatura określonego punktu pomiaru. 

Więcej informacji na temat edytowania wyników pomiarów  (np. 
zmiana stopnia emisji) patrz Okno z dokumentami - Oznaczenia na 
zdjęciu termograficznym strona 25. 

Korekta temperatury w obszarze zdjęcia podczerwonego 
Do określania stopnia emisji i odbitej temperatury w zakresie 
danego obszaru zdjęcia podczerwonego. 

 

 
Obszary zdjęcia z korektą temperatury nie powinny się 
przecinać, ponieważ dla każdego piksela prawidłowy jest 
tylko jeden stopień emisji i jedna odbita temperatura. 
Jeżeli jednak dwa obszary zdjęcia przecinają się, to do 
określenia temperatury są użyte parametry (stopień emisji i 
odbita temperatura) ostatnio założonego obszaru zdjęcia. 

 

1. Kliknij na Korekta temperatury . 
2. Wybierz oznaczenie z menu Drop-Down (prostokąt, okrąg, 

elipsa, dowolny kształt) 
3. Zaznacz przy wciśniętym klawiszu myszki dany obszar na 

zdjęciu termograficznym. 
- Wyniki wybranego obszaru zdjęcia są wyświetlane w oknie 

Oznaczenia na zdjęciu termograficznym. 
Więcej informacji na temat edytowania wyników pomiarów patrz 
Okno z dokumentami - Oznaczenia na zdjęciu termograficznym 
strona 25. 
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Określanie punktu Hot/Coldspot 
Do określania najcieplejszego/najzimniejszego punktu w danym 
obszarze zdjęcia podczerwonego. 

1. Kliknij na Coldspot  / Hotspot. 
2. Wybierz oznaczenie z menu Drop-Down (prostokąt, okrąg, 

elipsa, dowolny kształt) 
3. Zaznacz przy wciśniętym klawiszu myszki dany obszar na 

zdjęciu termograficznym. 
- Punkty Hot/Coldspot wybranego obszaru zdjęcia są 

wyświetlane w oknie Oznaczenia na zdjęciu 
termograficznym. 

Tworzenie histogramu 
Do pokazywania częstotliwości danej temperatury w zakresie 
danego obszaru zdjęcia podczerwonego. 

1. Kliknij na Histogram . 
2. Wybierz oznaczenie z menu Drop-Down (prostokąt, okrąg, 

elipsa, dowolny kształt) 
3. Zaznacz przy wciśniętym klawiszu myszki dany obszar na 

zdjęciu termograficznym. 
- Podział temperatury wybranego obszaru zdjęcia jest 

wyświetlany w oknie Histogram. 
Tworzenie nowego histogramu powoduje usunięcie istniejącego 
histogramu. 
Więcej informacji na temat edytowania histogramu patrz Okno z 
dokumentami - Histogram strona 23. 

Tworzenie profilu temperatury 
Do przedstawiania przebiegu temperatury przy pomocy linii. 

1. Kliknij na Profil temperatury . 
2. Wybierz przebieg linii profilu z menu Drop-Down (poziomo, 

pionowo, ukośnie) 
3. Zaznacz przy wciśniętym klawiszu myszki linię profilu na zdjęciu 

termograficznym. 
- Profil temperatury pojawia się w oknie z dokumentami Profil. 
Ponowne tworzenie linii profilu usuwa istniejącą linię. 
Więcej informacji na temat edytowania profilu temperatury patrz 
Profil okna z dokumentami strona 28. 
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Usuwanie/przesuwanie oznaczeń na zdjęciach podczerwonych 
 

 
W przypadku przesunięcia obszarów na zdjęciu, należy 
również przesunąć ustawione w nich oznaczenia 
pomiarowe.  
Jeżeli punkt pomiaru powinien pozostać w tym samym 
miejscu lub ulegają wykasowaniu obszary zdjęcia 
podczerwonego, należy sprawdzić parametry (stopień 
emisji i odbita temperatura) punktu pomiarowego. 

 

>  Kliknij na oznaczenia pomiarowe na zdjęciu (niemożliwe, kiedy 
jest aktywowane narzędzie Temperatura ) lub 

> Kliknij na narzędzie do oznaczania  i przeciągnij przy 
wciśniętym klawiszu myszki ramę wokół punktów pomiarowych, 
które chcesz usunąć/przesunąć. 

> Jeżeli chcesz usunąć punkty pomiarów/obszary pomiarowe: 
Kliknij na Usuń . 

- Oznaczeniapomiarowe zostają wykasowane ze zdjęcia. 
- Wyniki pomiarów zostają usunięte z okien Oznaczenia na 

zdjęciu termograficznym, Histogram i Profil. 
> Jeżeli chcesz przesunąć oznaczenia pomiarowe: Wciśnij i 

przytrzymaj klawisz myszki i przesuń punkty pomiarowe/ramkę 
pomiarową. 

- Wyniki pomiarów zostają dopasowane w oknach Oznaczenia 
na zdjęciu termograficznym, Histogram i Profil do 
przesunięć. 

 

6.4.2. Okno z dokumentami - skala temperatury 
W oknie Skala temperatury są dostępne następujące funkcje: 
• Ustawianie skali 
• Ustawianie limitów 
• Ustawianie obszaru izotermicznego 

Ustawianie skali 
Można wybierać pomiędzy skalowaniem automatycznym 
(dopasowanie do wartości min/maks) i skalowaniem ręcznym. 
Granice skali można ustawiać w zakresie pomiarowym 
prawidłowym dla danego zdjęcia. Wszystkie temperatury, które 
przekraczają wartości Min/Maks-, są wyświetlane w kolorze 
wartości Min/Maks (zależnie od ustawionej palety kolorów). W ten 
sposób można ukryć nie ważne obszary temperatur. 
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Funkcja Postępowanie  
Ustawianie 
wartości Min/Maks 

> Kliknij na wartość liczbową i zmień ją przy 
pomocy klawiatury lub przez . 

lub 
> Kliknij na końcówkę strzałki wartości 

Min/Maks na skali. Przytrzymaj klawisz 
myszki i przesuń strzałkę. 

Przeprowadzanie 
skalowania 
automatycznego 

> W celu przeprowadzenia skalowania 
automatycznego: Kliknij na [  Auto]. 

- Granice skali zostają dopasowane do 
wartości Min/Maks. 

 

Ustawianie limitów 
Można zdefiniować dolny i górny limit. Temperatury poniżej 
dolnego limitu lub powyżej górnego limitu można oznaczać 
kolorem. Można ustawiać stopień przeźroczystości kolorów limitów. 

 

Funkcja Postępowanie 
Aktywowanie 
limitów 

> Aktywuj limity . 

Ustawianie 
dolnego/górnego 
limitu 
(funkcja dostępna 
tylko przy 
aktywowanych 
limitach) 

> Kliknij na wartość liczbową i zmień ją przy 
pomocy klawiatury lub przez . 

lub 
> Kliknij na końcówkę strzałki 

dolnego/górnego limitu na skali. 
Przytrzymaj klawisz myszki i przesuń 
strzałkę. 

Wybieranie koloru 
dolnego/górnego 
limitu 
(funkcja dostępna 
tylko przy 
aktywowanych 
limitach) 

> Kliknij na Kolor górnego/dolnego limitu 
 i wybierz kolor. 

Ustaw Stopień 
przeźroczystości 
(funkcja dostępna 
tylko przy 
aktywowanych 
limitach) 

1. Kliknij na Kolor górnego/dolnego limitu 
. 

2. Kliknij na wartość liczbową w Stopień 
przeźroczystości i zmień ją przy pomocy 
klawiatury lub przez . 
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Ustawianie izotermy (zakres temperatury) 
Można zdefiniować dolną i górną granicę obszaru. Temperatury 
między dolną i górną granicą obszaru są oznaczane kolorem. 

 

Funkcja Postępowanie 
Aktywowanie 
izotermy 

> Aktywuj izotermy . 

Ustawianie 
dolnej/górnej 
granicy obszaru 
(funkcja dostępna 
tylko przy włączonej 
izotermie) 

> Kliknij na wartość liczbową i zmień ją przy 
pomocy klawiatury lub przez . 

lub 
> Kliknij na końcówkę strzałki dolnej/górnej 

granicy obszaru na skali. Przytrzymaj 
klawisz myszki i przesuń strzałkę. 

Wybierz Kolor 
izotermy 
(funkcja dostępna 
tylko przy włączonej 
izotermie) 

> Kliknij na Kolor izotermy  i wybierz 
kolor. 

Ustaw Stopień 
przeźroczystości 
(funkcja dostępna 
tylko przy 
aktywowanych 
limitach) 

1. Kliknij na Kolor izotermy . 
2. Kliknij na wartość liczbową w Stopień 

przeźroczystości i zmień ją przy pomocy 
klawiatury lub przez . 

  

6.4.3. Okno z dokumentami - Histogram 
W oknie Histogram są dostępne następujące funkcje: 
• Zapisywanie histogramu w formie pliku zdjęciowego 
• Kopiowanie histogramu do schowka 
• Wybieranie pomiędzy skalowaniem absolutnym (liczba punktów 

pomiarowych) i względnym (procent punktów pomiarowych) 
• Ustawianie koloru tła histogramu 
• Pokazywanie/ukrywanie linii siatki histogramu 
• Ustawianie ilości kolumn nad ocenianym obszarem temperatury 
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Zmiany są widoczne tylko wtedy, kiedy do aktualnie 
wyświetlanego zdjęcia podczerwonego został już 
utworzony histogram w oknie Zdjęcie termograficzne, 
patrz Tworzenie histogramu strona 20. 

 

Funkcja Postępowanie 
Zapisywanie histogramu w 
formie pliku zdjęciowego 

1. Kliknij na Zapisz plik . 
- Otwiera się okno dialogowe 

Windows do zapisywania plików. 
2. Wpisz nazwę pliku. 
3. Wybierz format pliku (BMP, JPG, 

PNG). 
4. Wybierz miejsce w pamięci do 

zapisania i kliknij na [Zapisz]. 
Kopiowanie histogramu do 
schowka 

1. Kliknij na Schowek . 
- Plik zdjęciowy histogramu można 

wklejać do innych programów (np. 
Microsoft Word). 

Wybieranie skalowania Wybieranie pomiędzy skalowaniem 
absolutnym (liczba punktów 
pomiarowych) i względnym (procent 
punktów pomiarowych) 

> Kliknij na skalowanie absolutne  
lub skalowanie względne . 

Wybieranie koloru tła > Kliknij na Kolor tła  i wybierz 
kolor. 

Pokazywanie/ukrywanie 
linii siatki 

> Kliknij na Linie siatki . 

Określanie liczby kolumn Ustawianie liczby kolumn nad 
ocenianym obszarem temperatury 
(możliwe są ustawienia między 10 i 
100 kolumnami): 
> Kliknij na wartość liczbową i zmień 

ją przy pomocy klawiatury lub 
przez . 
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6.4.4. Okno z dokumentami - Oznaczenia na zdjęciu 
termograficznym 
Pokazuje wyniki pomiarów oznaczeń, które zostały 
przeprowadzone w oknie Zdjęcie termograficzne. Jednocześnie 
jest możliwa zmiana stopnia emisji i odbitej temperatury wklejonego 
oznaczenia zdjęcia. Do każdego pojedynczego oznaczenia można 
wpisać dodatkowo komentarze/uwagi. 
W oknie Oznaczenia na zdjęciach rzeczywistych są dostępne 
następujące funkcje: 
• Zapisywanie/eksportowanie wyników pomiaru oznaczeń na 

zdjęciach do Excela 
• Kopiowanie wyników pomiaru do schowka 
• Usuwanie wyników pomiaru oznaczeń 
• Zmiana stopnia emisji i odbitej temperatury dla oznaczeń na 

zdjęciu w odniesieniu do danego punktu/obszaru 
• Wpisywanie uwag 

 

Funkcja Postępowanie 
Eksportowanie wyników 
pomiarów do Excela 

Ustalone wyniki pomiarów oznaczeń 
są zapisywane w tabeli Excel. 

1. Kliknij na Zapisz plik . 
- Otwiera się okno dialogowe 

Windows do zapisywania plików. 
2. Wpisz nazwę pliku. 
3. Wybierz format pliku XLS. 
4. Wybierz miejsce w pamięci do 

zapisania i kliknij na [Zapisz]. 
Kopiowanie wyników 
pomiaru do schowka 

  

 
Danych nie można wklejać do 
innych programów jako plików 
zdjęciowych. 

  

> Kliknij na Schowek . 
- Wyniki pomiarów można wklejać 

do innych programów (np. 
Microsoft Word, Excel). 

Kasowanie oznaczenia na 
zdjęciu 

1. Zaznacz wiersz, który należy 
wykasować. 

2. Kliknij na Usuń . 
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Funkcja Postępowanie 
Zmiana stopnia emisji i 
odbitej temperatury dla 
oznaczeń na zdjęciu w 
odniesieniu do danego 
punktu/obszaru 

  

 
Zmiany w ustawieniach 
wpływają na wynik pomiaru. 
Ustawienia można zmieniać 
tylko przy zachowaniu 
najwyższej ostrożności! 

  

> Kliknij w tabeli na wartość (stopień 
emisji lub odbita temperatura) i 
zmień ją przy pomocy klawiatury 
lub poprzez . 

- Wartość temperatury punktu 
pomiaru dopasowuje się do 
ustawionego stopnia emisji/odbitej 
temperatury. 

- Zmiany są widoczne w oknie 
Zdjęcie termograficzne. 

Wpisywanie uwag 
 

> Kliknij na pole uwag i wpisz przy 
pomocy klawiatury tekst. 

 
 

6.4.5. Okno z dokumentami - Zdjęcie rzeczywiste 
W oknie Zdjęcie rzeczywiste są dostępne następujące funkcje: 
• Importowanie zdjęcia rzeczywistego 
• Eksportowanie zdjęcia rzeczywistego 
• Kopiowanie zdjęcia rzeczywistego do schowka 
• Wklejanie zdjęcia rzeczywistego ze schowka 
• Usuwanie zdjęcia rzeczywistego 
• Obracanie zdjęcia rzeczywistego 
• Zmiana jasności zdjęcia rzeczywistego 
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Funkcja Postępowanie 
Importowanie zdjęcia 
rzeczywistego 

1. Kliknij na Otwórz . 
- Otwiera się katalog ze zdjęciami 

rzeczywistymi. 
2. Zaznacz zdjęcie i kliknij na 

[Otwórz]. 
- Wybrane zdjęcie rzeczywiste 

pojawia się w oknie z 
dokumentami Zdjęcie 
rzeczywiste. 

Eksportowanie zdjęcia 
rzeczywistego 

1. Kliknij na Zapisz plik . 
- Otwiera się okno dialogowe 

Windows do zapisywania plików. 
2. Wpisz nazwę pliku. 
3. Wybierz format pliku (BMP, JPG, 

PNG). 
4. Wybierz miejsce w pamięci do 

zapisania i kliknij na [Zapisz]. 
Kopiowanie zdjęcia 
rzeczywistego do schowka

> Kliknij na Schowek . 
- Zdjęcie rzeczywiste wklejać do 

innych programów (np. Microsoft 
Word, Powerpoint). 

Wklejanie zdjęcia 
rzeczywistego ze schowka

> Kliknij na Wklej ze schowka . 
- Otwiera się pytanie o 

bezpieczeństwo danych. 
> Jeżeli chcesz wkleić zdjęcie 

rzeczywiste ze schowka: Kliknij na 
[Tak]. 

- Zdjęcie jest wklejane ze schowka. 
> Jeżeli chcesz przerwać operację: 

Kliknij na [Nie]. 
Usuwanie zdjęcia 
rzeczywistego 

1. Kliknij na Usuń . 
- Otwiera się pytanie o 

bezpieczeństwo danych. 
2. Kliknij na [OK]. 
- Zdjęcie zostaje usunięte. 
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Funkcja Postępowanie 
Obracanie zdjęcia 
rzeczywistego 

> Kliknij na Obróć zdjęcie (w lewo) 
 lub Obróć zdjęcie (w prawo) 
. 

Zmiana jasności zdjęcia 
rzeczywistego 

1. Kliknij na Jasność . 
- Otwiera się okno dialogowe. 
2. Zmień jasność zdjęcia przy 

pomocy suwaka. 
3. Kliknij na [OK]. 

 
 

6.4.6. Profil okna z dokumentami 
Pokaż utworzony w oknie Zdjęcie termograficzne profil 
temperatury. 
W oknie Profil są dostępne następujące funkcje: 
• zapisywanie profilu temperatury w formie pliku zdjęciowego 
• kopiowanie profilu temperatury do schowka 
• wybieranie sposobu przedstawiania profilu temperatury 
• zmiana koloru tła profilu temperatury 
• pokazywanie/ukrywanie linii siatki 

 

Funkcja Postępowanie 
Zapisywanie profilu 
temperatury w formie pliku 
zdjęciowego 

1. Kliknij na Zapisz plik . 
- Otwiera się okno dialogowe 

Windows do zapisywania plików. 
2. Wpisz nazwę pliku. 
3. Wybierz format pliku (BMP, JPG, 

PNG). 
4. Wybierz miejsce w pamięci do 

zapisania i kliknij na [Zapisz]. 
Kopiowanie profilu 
temperatury do schowka 

> Kliknij na Schowek . 
- Dane można wklejać do innych 

programów (np. Microsoft Word, 
Powerpoint). 

Wybieranie sposobu 
przedstawiania profilu 
temperatury 

> W celu wybrania wypełnionego 
profilu: Kliknij na . 

> W celu wybrania profilu liniowego: 
Kliknij na . 
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Funkcja Postępowanie 
Zmiana koloru tła profilu 
temperatury 

> Kliknij na Kolor tła  i wybierz 
kolor. 

Pokazywanie/ukrywanie 
linii siatki 

> Kliknij na Linie siatki . 

 
 

6.4.7. Uwagi w oknie z dokumentami 
> Wpisz do pola tekstowego uwagi do aktualnie wybranego 

zdjęcia przy pomocy klawiatury. 
 

6.5. Przygotowanie raportu 
Można utworzyć raport z jednym lub kilkoma zdjęciami 
podczerwonymi. Asystent raportu prowadzi przez poszczególne 
etapy tworzenia raportu. W celu łatwiejszego stworzenia raportu 
dostępnych jest kilka szablonów: 
• Mostki cieplne w budynkach wg EN13187 (dokładnie) 
• Mostki cieplne w budynkach wg EN 13187 (badanie 

uproszczone) 
• Termografia przemysłowa 
• Raport skrócony 
• Standard 
1.  Kliknij w pasku wielofunkcyjnym na menu Raport. 

2. Kliknij na Asystent raportu . 
- Otwiera się asystent raportu. 

Rejestr raportów 
Asystent raportu jest podzielony w zależności od wybranego 
szablonu raportu na następujące karty rejestrowe: 
• Szablon 
• Wybór zdjęcia 
• Adres firmy / logo 
• Adres / miejsce pomiaru 
• Opis zlecenia 
• Warunki otoczenia 
• Wynik 
• Podgląd 
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> Poszczególne raporty należy przerabiać od lewej do prawej i 
stosować się do wyświetlanych wskazówek  na dole okna. 

- Wpisane dane pojawiają się w raporcie automatycznie. 

Zapisanie raportu 
1. Kliknij na Podgląd. 
- Otwiera się podgląd raportu. 

2. Kliknij na Zapisz raport . 
- Otwiera się okno dialogowe Windows do zapisywania plików. 
3. Wpisz nazwę pliku i wybierz jego format. 
4. Wybierz miejsce w pamięci do zapisania i kliknij na Zapisz. 
- Raport zostaje zapisany w formacie TIR. Następuje utworzenie 

pliku ze zdjęciami i wpisanymi danymi na temat raportu. 

Zapisanie raportu w formie pliku PDF 
1. Kliknij na rejestr raportów Podgląd. 
- Otwiera się podgląd raportu. 

2. Kliknij na PDF . 
- Otwiera się okno dialogowe Windows do zapisywania plików. 
3. Wpisz nazwę pliku, wybierze miejsce w pamięci i kliknij na 

[Zapisz]. 
- Następuje zapisanie raportu w formie pliku PDF. 

Drukowanie raportu 

1. Kliknij na Drukuj . 
- Otwiera się okno dialogowe Windows do drukowania raportu. 
2. W razie potrzeby zmień ustawienia i kliknij na [Drukuj]. 
- Raport jest drukowany. 

 

6.6. Zmiana raportu 
W zapisanym raporcie można zmieniać dane. 

1. Kliknij pod kartą Raport na Przywróć zapisany raport . 
- Otwiera się okno dialogowe Windows. 
2. Przejdź do folderu, w którym jest zapisany raport. 
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3. Wybierz raport i kliknij na [Otwórz]. 
- Otwiera się asystent raportu. 
- Teksty raportów można zmieniać w asystencie raportów. 
> W celu późniejszej edycji zdjęć: 

1. Zamknij asystenta raportu. 
- Dane raportu wyświetlają się pod pulpitem w 

poszczególnych oknach z dokumentami. 
- Teksty raportów zostają zachowane w asystencie raportów. 
2. Przeprowadź żądaną obróbkę zdjęcia. 
3. Kliknij pod kartą rejestrową raportu na Asystent raportów. 
- Obrobione zdjęcie jest wklejane do asystenta raportów. 
- Istniejące teksty są pokazywane. 

4. Zapisz raport ze zmianami. 
 

6.7. Kreator raportu 
Przy pomocy kreatora raportów można tworzyć własny szablon 
raportu poprzez dopasowane istniejącego szablonu do własnych 
wymagań. Do dyspozycji są narzędzia, które umożliwiają 
indywidualne stworzenie i edycję szablonu. 

 

 
Kreator służy wyłącznie do tworzenia własnych szablonów 
raportów. Sam raport jest tworzony poprzez wybranie 
szablonu w asystencie raportów. 

 

Otwieranie kreatora raportów 
Warunek: Musi być otwarte przynajmniej jedno zdjęcie 
podczerwone. 
1. Wybierz kartę rejestrową Ustawienia i kliknij na kreator 

raportów . 
- Otwiera się okno dialogowe. 
2. Wybierz szablon, który chcesz edytować i kliknij na [OK]. 
- Otwiera się kreator raportu. 
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6.7.1. Menu użytkownika 
Pasek wielofunkcyjny 

 
Pasek wielofunkcyjny pomaga przy edytowaniu/ustawieniach i 
umożliwia szybkie znalezienie funkcji i poleceń.  
Funkcje i polecenia są podzielone na różne grupy, które są 
zestawione pod czterema kartami Analiza, Raport, Kamera i 
Ustawienia. 
Zależnie od wybranej karty zmieniają się znajdujące się w nich 
funkcje/polecenia. Każda karta zawiera własne funkcje/polecenia 
do wykonania akcji. 
Karta Raport zawiera funkcje/polecenia do: 
• Zapisanie szablonu raportu 
• Edycja szablonu raportu 
• Zmiana widoku szablonu raportu 
Karta Widok zawiera funkcje/polecenia do: 
• drukowania raportu 
• edytowania i ustawiania układu strony 
• zmiany widoku szablonu raportu 
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Pulpit 

 
Na pulpicie pod kartą rejestrową Kreatora raportów dokonuje się 
ustawień. Składa się on z drzewka z folderami oraz otwartego 
szablonu raportu. Drzewko zawiera zadane pola, które możne 
przesunąć do szablonu. 
W przypadku wybrania karty Podgląd zmienia się widok pulpitu. 

 

6.7.2. Funkcje i polecenia 
Wszystkie znajdujące się w pasku wielofunkcyjnym 
funkcje/polecenia są bliżej opisane za pośrednictwem szybkiej 
pomocy (tooltips). 
> Najedź kursorem myszki na funkcje/polecenia w pasku 

wielofunkcyjnym. 
- Pojawiają się opisy szybkiej pomocy (tooltips). 

 

6.7.3. Edytowanie szablonu raportów 
Obszary w szablonie raportu 
Otwarty szablon raportu jest zbudowany z różnych obszarów. W 
każdym obszarze można dodawać lub usuwać pola: 
• Report Header: Jeżeli zawiera pola z informacjami ogólnymi, 

które pojawiają się w szablonie jeden raz (np. firma, urządzenie, 
zleceniodawca itd.). W przypadku późniejszego tworzenia 
raportu te informacje są umieszczone na początku raportu. 
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• Page Header: Jeżeli zawiera pola z informacjami, które 
pojawiają się na każdej stronie w wierszu nagłówka. 

• Bottom Margin: Zawiera pola z informacjami, które pojawiają się 
na każdej stronie w wierszu stopki. 

• Szczegóły: Zawiera pola z informacjami na temat danych 
pomiarów (np. miejsce, warunmi otoczenia itd.) 

• Detail Report "Picture": Zawiera "wildcards" dla pól zdjęciowych 
i tekstowych z informacjami na temat zdjęć podczerwonych 
(stopień emisji i tempeartura odbita, uwagi do poszczególnych 
zdjęć podczerwonych, histogram, profil tempeartury itd.). 
Obszar Detail Report "Picture" powtarza się w raporcie w 
zależności od ilości zdjęć w raporcie. 

• Report Footer: Zawiera pola z informacjami, które pojawiają się 
na końcu szablonu raportu (np. ogólne uwagi, wnioski, data i 
podpis itd.) 

Przeciąganie zadanych pól do szablonu raportu 
Z katalogów można integrować do szablonu raportu dane, zdjęcia, 
tabele, narzędzia i w ten sposób dopasowywać szablon do 
własnych wymagań. 

 

 
Należy zwrócić uwagę na to, do jakich obszarów szablonu 
będą przeciągane pola. Na przykład pola zdjęciowe należy 
kopiować wyłącznie do obszaru Detail Report "Picture". 
Ponieważ pola zdjęciowe służą jako "wildcards", wolno je 
przeciągać do obszaru Detail Report "Picture" tylko jeden 
raz. 

 

1. Kliknij na kartę rejestrową Kreator raportu. 
2. Kliknij w drzewku katalogów na żądaną opcję. 
3. Przeciągnij pole przy wciśniętym klawiszu myszki do żądanej 

pozycji szablonu. 
- Pole jest ustawiane przy siatce. 

Dopasowywanie pól 
Dla pól można zmieniać czcionkę, rozmiar czcionki i ustawienie 
tekstu. 
1. Kliknij na kartę Kreator raportu. 
2. Kliknij w szablonie raportu na pole, które chcesz dopasować. 
3.  Aby zaznaczyć większą ilość pól: 

> Wciśnij klawisz Ctrl i kliknij pola lub 
> Przy pomocy myszki przeciągnij ramę wokół pól. 
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4. Dopasuj pola przy użyciu funkcji edytujących z paska 
wielofunkcyjnego. 

- Zmiany są przejmowane do wszystkich zaznaczonych pól. 

Ustawianie pól 
Warunek: Muszą być zaznaczone przynajmniej 2 pola. 
1. Kliknij na kartę Kreator raportu. 
2.  Aby zaznaczyć większą ilość pól: 

> Wciśnij klawisz Ctrl i kliknij pola lub 
> Przy pomocy myszki przeciągnij ramę wokół pól. 

3. Ustaw pola przy użyciu funkcji edytujących z paska 
wielofunkcyjnego. 

- Zmiany są przejmowane do wszystkich zaznaczonych pól. 

Przesuwanie pola/pól 
1. Kliknij na kartę Kreator raportu. 
2. Kliknij w szablonie raportu na pole/pola, które chcesz przesunąć 
3. Przeciągnij pole/pola przy wciśniętym klawiszu myszki do 

wybranej pozycji. 
- Pole/pola są ustawiane przy rastrze. 

 Zmiana wielkości pola/pól 
1. Kliknij na kartę Kreator raportu. 
2. Kliknij w szablonie raportu na pole/pola, których wielkość 

chcesz zmienić. 
3. Kliknij na czarne punkty pola/pól i zmień wielkość przeciągając 

je przy wciśniętym klawiszu myszki. 

Usuwanie pola/pól 
1. Kliknij na kartę Kreator raportu. 
2. Kliknij w szablonie raportu na pole/pola, które chcesz usunąć. 
3. Aby usunąć pola: 

> Naciśnij na klawiaturze przycisk [Del] lub 
> Kliknij na prawy klawisz myszy i wybierz Usuń. 

Usunięcie pola nie wpływu na wielkość i pozycję innych pól. Puste 
obszary między polami można wyeliminować przesuwając lub 
zmieniając wielkość pola. 
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Wpisywanie tekstu w polu tekstowym 
1. Kliknij na kartę Kreator raportu. 
2. Kliknij dwa razy na pole tekstowe w szablonie raportu i wpisz 

tekst przy pomocy klawiatury. 
- Tekst pojawia się w formie stałego bloku, kiedy w Asystencie 

raportu zostanie wybrany szablon raportu. 

Zapisywanie szablonu raportu 
1. Kliknij na kartę rejestrową Designer raportu. 

2. Kliknij na Zapisz . 
- Otwiera się okno dialogowe Windows do zapisywania plików. 
3. Wpisz nazwę pliku i kliknij na [Zapisz]. 
- Szablony raportów są zapisywane w katalogu, który różni się w 

zależności od systemu operacyjnego i języka systemu 
operacyjnego. 

> W celu znalezienia szablonów raportów: Wybierz w Explorerze 
funkcję wyszukiwania i poszukaj pliku *.repx. 

- Wyświetlają się szablony raportów (Format pliku .repx). 

Usuwanie szablonu raportu 
 

 
• Należy pamiętać o tym, że szablony raportów są 

usuwane nieodwracalnie. Po usunięciu nie ma 
możliwości przywrócenia szablonu. 

• Można usuwać wyłącznie szablony typu "Użytkownik". 
 

Warunek: Kreator raportów musi być zamknięty. 
1. Kliknij w programie IR-Soft na kartę Ustawienia. 
2. Kliknij w pasku wielofunkcyjnym na kartę Kreator raportu. 
- Otwiera się okno dialogowe. 
3. Wybierz szablon raportu, który chcesz usunąć. 
4. Kliknij na [Usuń]. 
- Otwiera się pytanie o bezpieczeństwo danych. 
>  Jeżeli szablon ma być usunięty nieodwracalnie: Kliknij na [Tak]. 
> Jeżeli chcesz przerwać operację usuwania: Kliknij na [Nie]. 
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Edycja układu strony 
1. Kliknij na kartę Podgląd. 
2. Ustaw układ strony przy użyciu funkcji edytujących z paska 

wielofunkcyjnego. 
 

6.8. Konfiguracja urządzenia 
Konfiguracja umożliwia dokonanie ustawień w kamerze 
termowizyjnej testo 880 za pośrednictwem oprogramowania IRSoft. 
W obu kartach Ustawienia obrazu i Ustawieniaurządzeń można 
dokonywać ustawień, które można przeprowadzić także poprzez 
menu w kamerze termowizyjnej. Stosować się także do zaleceń 
podanych w instrukcji obsługi kamery. 

 

Dodatkowo istnieje możliwość przenoszenia zdefiniowanego przez 
użytkownika zestawienia zadanych materiałów (+ przynależny 
stopień emisji) do kamery. 
 
Warunek: 
• Kamera termowizyjna jest podłączona do komputera 
• Kamera jest włączona i rozpoznana przez komputer 
1. Kliknij w pasku wielofunkcyjnym na kartę rejestrową Kamera. 

2. Kliknij na Konfiguracja Testo 880 . 
- Otwiera się okno dialogowe Właściwości t880. 
3. Wybierz między ustawieniami obrazu i ustawieniami 

urządzenia. 
4. Przeprowadź ustawienia (patrz Ustawienia obrazu strona 38 i 

Ustawienia urządzenia strona 39). 
>  Jeżeli chcesz przenieść ustawienia do kamery: Kliknij na 

[Przejmij]. 
> Jeżeli chcesz zrezygnować z ustawień: Kliknij na [Przerwij]. 
5. Kliknij na [OK]. 
- Okno dialogowe zamyka się. 
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Ustawienia obrazu 
 

Funkcja  Ustawienia 
Wybierz Skalę 
temperatury 

Wybierz między skalowaniem 
automatycznym i ręcznym: 
> Wybierz żądaną opcję. 
> Przy wyborze skalowania ręcznego: 

Podaj wartość minimalną i wartość 
maksymalną. 

Ustaw paletę, 
jednostkę 
temperatury, 
jasność 
wyświetlacza LCD, 
zakres pomiarowy

Wybierz żądane ustawienia: 

> Kliknij na  i wybierz z listy DropDown 
żądaną wartość. 

Przenieś Materiały Przenieś żądane materiały z przynależnym 
stopniem emisji do kamery lub 
oprogramowania IRSoft: 

  

 
Język dostępnych do wyboru 
materiałów jest zależny od języka 
systemu. Język istniejących w 
kamerze materiałów jest zależny od 
ustawienia języka urządzenia 
podczas uruchamiania. Dlatego może 
dojść do takiej sytuacji, kiedy 
materiały będą wyświetlane w 
różnych językach. 

  

1. Kliknij na niepotrzebne materiały w liście 
Materiały w kamerze i usuń je klikając na 

. 
2. Kliknij na potrzebne materiały w liście 

Dostępne materiały i przekopiuj je do 
kamery klikając na . 

W kamerze można zapisać maksymalnie 8 
materiałów. 
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Funkcja  Ustawienia 
Aktywuj Aktywny, 
użytkownik-
zdefiniowany 
stopień emisji 

Aktywowanie żądanego materiału: 

> Kliknij na  i wybierz z listy DropDown 
żądany materiał. 

> Przy wyborze Zdefiniowany przez 
użytkownika: Wpisz wartość stopnia 
emisji. 

 

Ustawienia urządzenia 
Funkcja  Ustawienia 
Ustaw Język Aktywacja wybranego języka: 

> Kliknij na  i wybierz z listy DropDown 
żądany język. 

Włącz/wyłącz 
Funkcję 
oszczędzania 
energii 

Wybierz żądane ustawienie (wyłącz kamerę 
lub wyłącz LCD): 

> Kliknij na  i wybierz z listy DropDown 
żądaną funkcję. 

Ukryj 
automatycznie 
(przyciski funkcyjne, 
kursor, skala) 

Aktywacja wybranej funkcji: 
> Kliknij na żądane funkcje, aby je 

aktywować ( ). 

Wykonaj reset 
fabryczny 

Przeprowadzenie fabrycznego resetu: 
1. Kliknij na [Reset fabryczny]. 
- Następuje kontrola bezpieczeństwa. 
2. Kliknij na [Tak]. 

Synchronizacja z 
zegarem 
komputera 

Synchronizacja daty i zegara urządzenia z 
komputerem: 
> Kliknij na [Synchronizuj z zegarem 

komputera]. 
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7 Wskazówki i pomoc 
 

7.1. Pytania i odpowiedzi 
 

Pytanie/problem Możliwe przyczyny / rozwiązanie 
W jaki sposób mogę 
odinstalować 
oprogramowanie? 

> W celu odinstalowania 
oprogramowania należy włożyć 
płytkę z programem i postępować 
zgodnie z zlaeceniami asystenta 
deinstalacji.  
Jeżeli operacja nie zostanie 
uruchomiona automatycznie, 
uruchom plik Setup.exe.  

W jaki sposób otrzymuje 
się informacje na temat 
aktualizacji programu 

> Należy zwrócić uwagę na to, czy w 
karcie Ustawienia w grupie 
Aktualizacja programu jest 
aktywna funkcja autom. kontrola. 

Jeżeli ta funkcja jest aktywna, to 
użytkownik będzie otrzymywał 
regularnie informacje w momencie, 
kiedy będzie dostępna nowa 
aktualizacja. 

W jaki sposób mogę 
przeprowadzać 
aktualizację programu? 

Przy przeprowadzaniu aktualizacji 
programu nie jest konieczna 
deinstalacja istniejącej wersji. 
1. Ściągnij na swój komputer 

aktualizację z Internetu. 
2. Przeprowadź instalację nowej 

wersji, patrz Instalacja programu/ 
sterowników strona 7. 

Nie można przeprowadzić 
konfiguracji kamery. 

> Sprawdź, czy komputer rozpoznał 
urządzenie. 

> Sprawdź połączenie między 
urządzeniem i komputerem. 

Asystent importu nie 
uruchamia się. 

> Uruchom IRSoft przed 
podłączeniem kamery. 

> Sprawdź, czy asystent importu jest 
aktywowany: Karta rejestrowa 
Kamera | Asystent importu. 
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Pytanie/problem Możliwe przyczyny / rozwiązanie 
--- lub pojawia się +++ 
zamiast wyniku pomiaru. 

Wynik pomiaru był w momencie 
wykonywania zdjęcia podczerwonego 
poza zakresem pomiarowym. Dla 
wybranego punktu pomiaru nie jest 
dostępny wynik. 

xxx pojawia się zamiast 
wyniku pomiaru. 

Wyniku pomiaru nie można przeliczyć.
> Sprawdź ustawienia parametrów 

pod kątem zgodności. 
 

Jeżeli mają Panstwo dodatkowe pytanie: Skontaktuj się z 
najbliższym przedstawicielem lub serwisem Testo. Dane 
kontaktowe patrz tył niniejszego dokumentu lub strona internetowa 
www.testo.com/service-contact. 
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