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2 K tomuto dokumentu 
 

Použití 
> Přečtěte si tuto dokumentaci pozorně a seznamte se 

s výrobkem dříve, než jej začnete používat. Dbejte zvláště na 
bezpečnostní a varovné pokyny, abyste zabránili poranění a 
škodám na výrobku. 

> Uchovávejte tuto dokumentaci na dosah, abyste ji v případě 
potřeby mohli použít.  

> Předejte tuto dokumentace dále pozdějšímu uživateli. 
 

 
Pro práci se softwarem se předpokládají znalosti v rozsahu 
operačního systému Windows®. 

 
 

Symboly a konvence písma 
 

Zobrazení Vysvětlení 

 
Upozornění: základní nebo pokračující 
informace. 

1. ... 
2. ... 

Akce: více kroků, jejichž pořadí musí být 
dodrženo. 

> ... Akce: krok nebo možný krok. 

- ... Výsledek akce. 

Menü Prvky plochy programu. 

[OK] Tlačítka na ploše programu. 

... | ... Funkce / cesty uvnitř menu. 

“...” Příklady 
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3 Specifikace 
 

3.1. Použití 
 

Software IRSoft slouží k vyhodnocování, úpravě a archivování 
snímků pořízených termokamerou Testo. Je vybaven integrovanou 
tvorbou zpráv pro přehledné znázornění dat. 
Přes ovládání přístroje je možné provádět nastavení připojené 
termokamery. 

 

3.2. Systémové předpoklady 
 

Operační systém 
Software běží pod následujícími operačními systémy: 
• Windows® 7 Service Pack 1(32 bit / 64 bit) 
• Windows® 8 (32 bit / 64 bit) 
• Windows® 10 (32 bit / 64 bit) 

 

Počítač 
Počítač musí splňovat požadavky aktuálního operačního systému. 
Navíc musí být splněny následující požadavky:  
• rozhraní USB 2.0 nebo vyšší 
• Internet Explorer 6.0 nebo vyšší 
• Pokud je používáno spojení s testo 882, testo 885 a testo 890: 
◦ Intel Core i3-2310M 2.1 GHz, Intel Pentium Dual Core E2220 

2.4 GHz 2.4 GHz nebo AMD Athlon 64 X2 4400+ 
◦ 4 GB RAM 
◦ 3 GB místa na pevném disku 
◦ DirectX 9c graphics device 
◦ Pro počítače s operačním systémem Windows 7 system: 

WDDM 1.0 driver 
Informace a speciální požadavky pro funkci videa.  
• Windows 7 ServicePack 1 (32 bit/64 bit) 
• Bez podpory vzdálené plochy 
• No terminal server 
• Hardware device (HAL) required. This is missing in some virtual 
environments, we recommend VMWare Workstation >Version 6. 
• Only WDDM drivers are supported. The use of XDDM drivers 

may work but is not recommended, as it leads to performance 
losses. 
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• Due to the large amounts of data, we recommend using an 
internal hard drive or a serial ATA BUS to capture videos. 

• Processes running in parallel may have a considerable impact 
on the speed when showing and capturing videos. We 
recommend closing any programs that are not required. 

• The maximum video stream frequency is 25 Hz. Depending on 
the system environment, the achievable value may be lower. 
To achieve the highest possible video stream frequency, we 
recommend: 

◦ Using Windows 7 SP1 64 bit. 
◦ Using a dedicated graphics card with a separate local memory. 
◦ Capturing without analysis tools, which can be added during 

later evaluation. 
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4 První kroky 
 

4.1. Instalace softwaru / ovladače 
 

 
Pro instalaci jsou zapotřebí administrátorská práva. 

 
 

1. Do mechaniky CD-ROM vložte CD s programem.. 
Pokud se instalace programu automaticky nespustí: 
> Otevřete správce souborů, zvolte mechaniku CD a spusťte 

soubor Setup.exe. 
2. Řiďte se pokyny průvodce instalací. 
3. Pro dokončení instalace softwaru klikněte na [Dokončit]. 
Po ukončení instalace softwaru musí být přístroj připojen k počítači, 
aby mohla pokračovat instalace ovladače. 

4. Zapněte přístroj: [ ]. 
5. Propojte přístroj pomocí USB kabelu s počítačem. 
- Vytvoří se propojení. 
- Instalace ovladače proběhne automaticky. 
V některých případech se může stát, že ovladač přístroje není 
automaticky rozpoznán. V takovém případě postupujte následovně:  
- Otevře se okno Nalezen nový hardware. 
1. Klikněte na Vyhledat a instalovat ovladač softwaru a 

nakonec klikněte na [Pokračovat]. 
V případě, že není ovladač automaticky nalezen: 
> Klikněte na Hledat v počítači ovladač softwaru a poté na 

[Prohledávat]. Zadejte v adresáři CD cestu ovladače: adresář 
USBDriver. 

- Otevře se okno Zabezpečení Windows:  
2. Klikněte na Přesto instalovat tento ovladač softwaru. 
3. Klikněte na [Zavřít]. 
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4.2. Spuštění softwaru 
 

 Spuštění IRSoft  
 

 
Pracovní plocha softwaru se otevře v jazyce operačního 
systému, pokud je podporován. U nepodporovaných 
jazyků operačního systému je pracovní plocha 
v angličtině. 

 

> Klikněte na  | (Všechny) Programy | Testo | IRSoft. 
 

Vytvoření propojení s přístrojem 

1. Pro zapnutí přístroje klikněte na talčítko [ ]. 
2. Propojte přístroj pomocí USB kabelu s počítačem. 
- Propojení je vytvoření.  
- Přístroj se zapne ve slave módu, všechna ovládací tlačítka 

přístroj jsou deaktivována, až na tlačítko [ ]. 
- Přístroj je počítačem identifikován jako velkokapacitní 

paměťové médium USB. Operační systém automaticky přiřadí 
paměti přístroje (SD kartě) písmeno mechaniky. To se zobrazí 
ve Windows Explorer. 

 
 

 Asistent importu  
Asistent importu Vám pomůže při přenosu snímků z termokamery 
do počítače. 

 

 
Přetáhnou se pouze data typu .bmt a .bmp a také 
adresářové struktury. 

1. Klikněte na [Další]. 
2. Označte adresář nebo snímky, které mají být přetaženy. 
Označením adresáře se automaticky zahrnou všechny 
podadresáře. 
3. Klikněte na [Další]. 
4. Zvolte místo pro uložení: 

• do archivu (pouze pro snímky z kamer, které podporují 
funkci SiteRecognition, např. testo 885 / 890) 

• do systému dat (musí být zadán cílový adresář).  
> V případě potřeby aktivujte volitelné funkce Použít cílový 

adresář jako standard a Data po zkopírování v přístroji 
smazat. 

5. Klikněte na [Další]. 
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- Při importu do systému dat: ve zvoleném cílovém adresáři se 
vytvoří soubor s datem přetažení dat, aby se zabránilo přepsání 
dřívějších souborů se stejným označením. V tomto adresáři se 
ukládají soubory a snímky. 

- při přidání do archivu: snímky jsou vloženy do struktury archivu. 
Snímky, které již jsou k dispozici se nepřepíšou. 

6. Klikněte na [Dokončit]. 
- Asistent importu se ukončí. 

 Aktivace / deaktivace asistenta importu 
> Klikněte v IR-Softu na záložku Kamera a proveďte pod 

skupinou Asistent importu požadovanou úpravu. 
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5 Popis výrobku 
 

5.1. Plocha obsluhy 
 

 
 
1  Multifunkční lišta 
2 Pracovní plocha 
3 Stavový řádek 
Vysvětlivky k jednotlivým oblastem: viz níže. 

5.2.  Multifunkční lišta 

 
 
Multifunkční lišta Vám pomůže provádět úpravy / nastavení a 
rychle nalézt příslušné funkce a příkazy.  
Funkce a příkazy jsou přitom rozděleny do různých skupin, které 
jsou shrnuty pod čtyři záložky Analýza, Zpráva, Kamera a 
Nastavení. 
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Podle zvolené záložky se mění funkce/příkazy, které se po ní 
nacházejí.  
Záložka Analýza obsahuje funkce/příkazy k: 
• otevření a uložení infračervených (IR) snímků. 
• nastavení a kopírování vlastností snímků. 
• přehrání/uložení audio-komentářů. 
• vytvoření překrytí snímků (IR-snímek – reálný snímek) 
• kopírování nastavení snímků 

 
 

 
Není-li otevřen žádný IR-snímek, zobrazí pouze funkce pro 
otevření IR-snímků. 

 
 

Záložky Zpráva obsahuje funkce/příkazy k: 
• vytvoření zpráv 
• úpravě zpráv 
Záložka Kamera obsahuje funkce/příkazy k: 
• konfiguraci kamery 
• aktivaci / deaktivaci asistenta importu 
Záložka Video obsahuje funkce/příkazy pro:  
• Záznam a analyzování videií.  
Záložka Archiv obsahuje funkce/příkazy pro: 
• Archivování snímků (pro kamery s funkcí SiteRecognition) 
Záložka Nastavení obsahuje funkce/příkazy k: 
• nastavení náhledu pracovní plochy 
• nastavení zobrazení infračerveného snímku 
• nastavení jednotky teploty 
• nastavení náhledu plochy obsluhy (barevné schéma) 
• aktivaci / deaktivaci stručné nápovědy 
• aktivaci / deaktivaci automatické aktualizace programu 
• nastavení přehledu snímků (IR-snímek / reálný snímek) 
• nastavení vlastních vzorů zpráv 
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5.3. Pracovní plocha 

 
Na pracovní ploše se zobrazují informace a provádějí úpravy. 
Podle zvoleného vzhledu stránky se mění zobrazení pracovní 
plochy. Pracovní plocha je rozdělena na různá dokumentační okna: 
1 Termosnímek (viz Dokumentační okno Termosnímek, strana 

27) 
2 Teplotní stupnice (viz Dokumentační okno , strana 32) 
3 Histogram (viz Dokumentační okno Histogram, strana 35) 
4 Označení termosnímků (viz Dokumentační okno , strana 36) 
5 Reálný snímeik (viz Dokumentační okno , strana 38) 
6 Profil (viz Dokumentační okno Profil, strana 41) 
7 Poznámky (viz Dokumentační okno , strana 42) 

 
V závislosti na zvoleném náhledu pracovní plochy a 
velikosti monitoru nejsou všechna dokumentační okna 
vidět. V případě potřeby použijte posuvník. 

 

 
Pracovní prostor v záložce Video a Archiv je nastaveno 
rozdílně. Viz popis v příslušných záložkách.  
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5.4. Stavový řádek 
 

 
Na stavovém řádku se k otevřenému snímku zobrazují: Audio-

komentář k dispozici  (kliknutím na symbol je možno jej přehrát) / 

není k dispozici , typ kamery, počet pixelů, typ snímku (pouze u 
snímku se SuperResolution a panoramatického snímku), datum 
pořízení snímku, min. / max. / průměrná hodnota. 

Změna náhledu pracovní plochy je možná přes  (záložky) a  
(překrývající se okna). 
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6 Používání softwaru 
 

6.1. Nastavení programu 
Nastavení programu jsou možná pod záložkou Nastavení. 

6.1.1. Úprava náhledu pracovní plochy 

Záložky / překrývající se okna 
1. Klikněte na multifunkční liště na záložku Nastavení. 
2. Upravte náhled pracovní plochy pod skupinou Náhled pracovní 

plochy. 
> Pro rychlou změnu náhledu pracovní plochy: klikněte na 

stavovém řádku na  (záložky) nebo na  (překrývající se 
okna). 

Skupiny záložek 
Uspořádání záložek ve skupinách usnadňuje porovnání více IR-
snímků. 
Předpoklady:  
• Jsou otevřeny minimálně 2 IR-snímky. 
• Je otevřen náhled pracovní plochy Záložky, viz shora. 
1. Klikněte pravým tlačítkem myši na záložku IR-snímku, který 

chcete porovnávat s jiným IR-snímkem. 
- Otevře se kontextové menu. 
2. Z kontextového menu vyberte možnost Nová horizontální / 

nová vertikální skupina záložek. 
- Je možné porovnávat IR-snímek s jiným IR-snímkem. 
> Chcete-li porovnávat více než 2 snímky: opakujte postup od 

kroku 3. 

 
Uživatelská nastavení zobrazení pracovní plochy se uloží 
a po restartování jsou opět k dispozici. 
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6.1.2. Zobrazení snímku 
Zobrazení snímku lze optimalizovat: 
• Použij vyhlazení snímku: zobrazení snímku je optimalizováno 

metodou výpočtu. 
• Korekce zkreslení (není k dispozici u záběrů pořizovaných 

termokamerou testo 870, testo 880, testo 885, testo 890): 
kompenzuje optické zkreslení při záběrech se širokoúhlými 
objektivy. 

• Zobrazit hodnoty teplot: Hodnoty teplot se zobrazují u 
nastavených měřicích instrumentů (např. bod měření, průměr, 
Hot & Cold Spot) na tepelném snímku. 

1. Klikněte na záložku Nastavení. 
2. Aktivujte / deaktivujte požadovanou funkci pod skupinou 

Zobrazení snímku. 

6.1.3. Jednotka teploty 
Zobrazení jednotek teploty je možné zvolite mezi jednotkami °C a 
°F. 
1. Klikněte na záložku Nastavení. 
2. Pod skupinou Jednotka teploty zvolte požadovanou možnost. 

6.1.4. Schéma barev 
Je možné nastavit schéma barev pro plochu softwaru. 
1. Klikněte na záložku Nastavení. 
2. Pod skupinou Schéma barev vyberte požadovanou možnost. 

6.1.5.  Zkrácená nápověda (Tooltipps) 
Všechny funkce a příkazy v tomto softwaru jsou blíže popsány 
pomocí zkrácené nápovědy (Tooltipps). 
> Přejeďte kurzorem myši v IR-Softu přes Funkce/příkazy 
- Zobrazí se zkrácená nápověda (Tooltipps). 
Aktivování / deaktivování zkrácené nápovědy (Tooltipps): 
1. Klikněte na záložku Nastavení. 
2. Pod skupinou Zkrácená nápověda zvolte možnost 

zobrazit/skrýt. 
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6.1.6. Aktualizace programu 
Software může automaticky vyhledávat aktualizace programu. Je 
k tomu zapotřebí připojení k Internetu.  
Jestliže je nová aktualizace k dispozici, dostanete zprávu.  
1. Klikněte na záložku Nastavení. 
2. Pod skupinou Aktualizace programu aktivujte / deaktivujte 

funkci Automatická kontrola. 

6.1.7. Náhled 
Místo tepelného snímku lze pro náhled v exploreru použít připojený 
reálný snímek (pokud k dispozici).  
1. Klikněte na záložku rejstříku Nastavení. 
2. Ve skupině Nastavení aktivujte/deaktivujte funkci Náhled 

reálného snímku. 
 
 

 
Je možné, že Windows Explorer částečně zobrazuje po přepnutí staré 
náhledy snímků, protože se snímky ukládají v pozadí. 

Odstraňte staré náhledy snímků: 

1. Klikněte na symbol Start ve Windows. 
2. V poli Prohledat programy/soubory zadejte příkaz „Vyčištění 

datového nosiče“. 
- Program Vyčištění datového nosiče se zobrazí pod Programy. 
3. Klikněte na Vyčištění datového nosiče. 
- Spustit hledání. 
- Pokud je na PC více datových nosičů, je nutné stisknutím myši v 

dialogovém okně Mechanická jednotka zvolit mechanickou 
jednotku se starými náhledy snímků.  

4. Stiskněte OK. 
- Program prohledá datový nosič a stanoví soubory, které je možné 

vymazat.  
5. Kliknutím myši zvolte v dialogovém okně soubor programu 

Zmenšený náhled (aktivovat ✔). 

6. Stiskněte OK. 
> Klikněte na Vymazat soubor. 
- Staré náhledy snímků budou z mechanické jednotky odstraněny. 

. 
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6.1.8. Jazyk programu 
Jazyk pro plochu programu lze změnit. 
1. Klikněte na záložku Nastavení. 

2.  Klikněte na  a z rozevíracího seznamu si vyberte požadovaný 
jazyk. 

3. Potvrďte upozornění pomocí [OK] a spusťte software znovu. 

6.1.9. Předlohy pro zprávy 
Je možné vytvořit vzory zpráv specificky podle uživatele, viz 
Designer zprávy, strana 45. 

 

6.2. Výběr snímků 

 
Ve výběru snímků jsou zobrazovány v IR-Softu následující 
snímky: 
• IR-snímky bez připojeného reálného snímku (IR). 
• IR- snímky s připojeným reálným snímkem (IV). 
Pouze reálné snímky (VI) se nezobrazují.  
> K přístupu k reálným snímkům použijte Windows 

Explorer. 

 
Otevírání Infračervených snímků 

 

 
Počet otevřitelných snímků je limitováno jejich velikostí 

(počet pixelů): 
•   160x120: cca. 52 snímků 
•   320x240: cca. 50 snímků 
•   640x480: cca. 36 snímků 
•   1280x960: cca. 20 snímků 
•   1712x1214: cca. 9 snímků 

 

 Otevření IR-snímků 
1. Pro otevření IR-snímků: 

> na multifunkční liště klikněte na logo Testo  a zvolte 
Otevřít  nebo 

> klikněte na záložku Analýza a zvolte Otevřít . 
> Pokud se dialog Windows s IR-snímkem neotevře: navigujte do 

adresáře s IR-snímky.. 
>  Chcete-li zobrazit přehled snímků: vyberte v dialogu Windows 

Náhled menu  | Zmenšený náhled. 
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2. Označte jeden nebo více IR-snímků.  
> Chcete-li označit více snímků: podržte stisknuté tlačítko Ctrl 

a klikněte na snímky. 
3. Klikněte na [Otevřít]. 
-  Vybraný IR-snímek se zobrazí v dokumentačním okně 

Termosnímek. 
- Jestliže jste otevřeli IR-snímek s připojeným reálným snímkem: 

reálný snímek se zobrazí v dokumentačním okně Reálný 
snímek. 

- Pokud bylo označeno více snímků: v závislosti na nastavení 
náhledu pracovní plochy se zbylé IR-snímky zobrazí ve vlastní 
záložce nebo ve vlastním okně.  

 

 
Pro otevření snímků, které jsou uloženy v Archivu, viz 
Archiv (pouze testo 885 / 890), strana 62. 

 

 
Alternativně je možné vybírat také IR-snímky, když program 
IR-Soft není otevřen. Dejte pozor na to, že v tomto případě 
není možný vícenásobný výběr IR-snímků. 
1. Otevřete Windows-Explorer a navigujte na adresář s IR-

snímky. 
2. Dvakrát klikněte na IR-snímek, který si přejete otevřít. 
- IRSoft se automaticky spustí, vybraný IR-snímek se 

zobrazí v dokumentačním okně Termosnímek. 
 

Import reálného snímku 
Viz Dokumentační okno  strana 38. 

 

6.3. Úprava vlastností snímků 
Úprava vlastností snímků probíhá pod záložkou Analýza. 

 

 
• Úpravy vlastností snímku se vztahují pouze na IR-

snímek aktuálně zvolený v dokumentačním okně 
Termosnímek. Pro přenesení vlastností snímku na 
ostatní otevřené IR-snímky viz Převzetí nastavení pro 
více snímků strana 25. 

• Úpravy ve skupině Parametr mohou ovlivnit výsledek 
měření.  

• Funkce ve skupině Barvy slouží pro úpravu optického 
znázornění termosnímku a nemají žádný vliv na 
výsledky měření. 

 

1.  Klikněte na multifunkční liště na záložku Analýza. 
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2. Upravte vlastnosti IR-snímku pomocí funkcí a příkazů na 
multifunkční liště. 

- Pokud jsou provedeny změny, které ještě nejsou uloženy tak se 

za názvem snímku zobrazí: . 

6.3.1. Barvy 

Volba palety 
Je možné pro IR-snímek volit z více zadaných barevných palet.  

> Klikněte na  a vyberte z rozevíracího seznamu barevnou 
paletu. 

Při volbě Vlhkostní snímek se pro každý pixel vypočítá relativní 
povrchová vlhkost a teplotní snímek se převede na vlhkostní 
snímek. Navíc se propočítají parametry teploty okolí a vlhkost 
vzduchu spolu s naměřenou povrchovou teplotou.  

 
 

 
U IR-snímku, který je uložen v kameře jako vlhkostní 
snímek, se spolu se snímkem ukládají parametry zadané 
v kameře. 

U IR-snímku, který je uložen v kameře jako teplotní snímek, 
se musí parametry dodatečně zadat. Pokud toto není 
provedeno, ukáže se snímek kompletně zelený. 

 
 

Vlhkostní snímek zobrazuje, které oblasti jsou ohrožené výskytem 
plísní: 

 

Barva  Povrchová vlhkost Vyhodnocení 

zelená 0…64% rv není kritické 

žluto / 
oranžová 

65…80 %rv eventuelně kritické 

červená >80% rv kritické 
 

Výběr barvy pro teplotní měřící body, profilovou přímku a 
oblast histogramu 
> Klikněte na Barvy teplotní měřící body, profilová přímka, 

oblast histogramu  a vyberte barvu. 
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Výběr barvy pro korekci teploty 
Změní barvu značení pomocí korekce teploty v dokumentačním 
okně Termosnímek. 

> Klikněte na Barva označení oblasti  a vyberte barvu pro 
označení oblasti IR-snímku. 

Výběr barvy pro horké / studené body 

> Klikněte na Barva studený bod  / Barva horký bod  a 
vyberte barvu. 

6.3.2. Parametr 
Nastavení pro snímání termosnímku je možné korigovat. 

 
Úpravy a nastavení ovlivňují výsledek měření. 
Nastavení se proto musí upravovat s maximální 
opatrností! 

 

Funkce Postup 

Nastavení: 
Stupeň emisivity,  
Odražená teplota,  
Intenzita,  
Vlhkost vzduchu 1,  
Okolní teplota 1  
Vnitřní teplota 1 

Vnější teplota 1 

> Klikněte na číselnou hodnotu a 
upravte ji zadáním přes 
klávesnici nebo pomocí . 

Bližší informace k jednotlivým 
vlastnostem naleznete v návodu 
k obsluze termokamery. 

Rosný bod Teplota rosnéh bodu: hodnota je 
vypočítána z vlhkosti vzduchu a 
okolní teploty a nelze ji manuálně 
upravovat. 

 ScaleAssist Hranice stupnic jsou automaticky 
přizpůsobeny vypočítaným 
min/max hodnotám ScaleAssistu.

                                                           
1 Kamera zprostředkuje hodnoty vlhkosti vzduchu, okolní teploty, vnitřní a vnější 
teploty a tyto hodnoty lze změnit v IRSoft. 
Při zobrazení vlhkosti: Pro výpočet relativní povrchové vlhkosti je nezbytné 
zadat správné hodnoty. Při zobrazení tepelného snímku: Hodnoty slouží pouze 
pro informaci.. 
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Funkce Postup 

El. proud (A), Napětí (V), 
výkon (W) 

> Klikněte na číselnou hodnotu a 
změňte ji zadáním na 
klávesnici resp. přes . 

Další informace týkající se 
jednotlivých vlastností najdete v 
návodu k obsluze termokamery. 

Odmítnout úpravy > Chcete-li vrátit úpravy na 
naposledy uložený parametr: 
klikněte na Odmítnout úpravy 

. 

6.3.3. Přehrání / uložení audio-komentáře 
Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li k aktuálně vybranému 
termosnímku připojen zvukový komentář (viz stavový řádek). 
Pořizování, úpravy nebo mazání zvukových komentářů není 
možné. 
> Pro ovládání funkce audio klikněte na ovládací symboly: 

 (převinout zpět),  (spustit),  (přerušit),  (zastavit), 
 (převinout dopředu). 

> Pro uložení audio-souboru v datovém formátu MP3 nebo Wave 
klikněte na .  

6.3.4.  Překrytí snímků pomocí TwinPix 
Z IR-snímku a připojeného reálného snímku (pořízeného 
termokamerou) nebo importovaného reálného snímku2 (pořízeného 
samostatným fotoaparátem) (viz Dokumentační okno  strana 38) 
lze vytvořit překrytí snímků. Oba snímky se zobrazují společně 
v jednom obraze. Použitím značících bodů se snímky zorientují.  
Překrytí snímků usnadňuje orientaci v obraze, čímž se usnadní 
např. lokalizace určitých měřících bodů. 

1. Klikněte na TwinPix . 
- Otevře se Asistent pro TwinPix. 
- Záložka První kroky obsahuje popis funkce překrývání snímků. 

Tuto záložku lze potlačit:  Tuto stránku již nezobrazovat. 
2.  Klikněte na záložku Označení snímku. 

                                                           
2 Optika reálného snímku a optika IR-snímku mají na základě prostorové 
vzdálenosti rozdílný zorný úhel. Proto se plochy snímků přesně neshodují (vliv 
paralaxy). 
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3. Vložte v IR-snímku a v reálném snímku značící body. Dbejte 
přitom na následující: 
• značící body vložte u obou snímků na stejné pozice. 

Použijte výrazná místa. Zvětšené výřezy snímků ze 
zobrazení pozice kurzoru pod snímky pomohou při přesném 
umístění.  

• rozložte značící body ve snímku. V oblasti snímku, která je 
pro vyhodnocení obzvláště důležitá, vložte (pokud je to 
možné) další značící body. 

• značící body musí být u obou snímků vkládány ve stejném 
pořadí.  

• musí být vloženy minimálně čtyři značící body.  
• body jsou automaticky číslovány.  

Pro posunutí značícího bodu: 
> značící bod posuňte pomocí stisknutého tlačítka myši. 
Pro vymazání značícího bodu: 
> vyberte bod ze seznamu pod snímkem a klikněte na [Vymazat].  
- Bod se vymaže. Příslušný bod se stejným číslem u druhého 

snímku se rovněž vymaže.  
4. Klikněte na [Další]. 
- Zobrazí se překrytí snímků. 
- Není-li výsledek uspokojivý: běžte zpět na záložku Označení 

snímku a optimalizujte značící body (posunutím, doplněním 
další bodů).  

Pro přizpůsobení překrytí snímků jsou k dispozici následující 
funkce: 

Nastavení úrovně transparentnosti 
Úroveň transparentnosti řídí v překrytí podíl IR-snímku a 
reálného snímku. Při nastavení 100% reálného snímku (IR-snímek 
není vidět) lze odečítat naměřené infračervené hodnoty. 
> Klikněte na ovladač úrovně transparentnosti. Podržte stisknuté 

tlačítko na myši a posouvejte ovladač. 

Nastavení infračervené hranice 
Pomocí infračervené hranice je možné omezit prostor pozorování u 
překrytí snímků. Jako informace o infračerveném snímku jsou 
znázorněny pouze hodnoty nad horní hraniční hodnotou. Mimo 
rozhodující teplotní rozsah se zobrazuje pouze reálný snímek.  

 

 
Při aktivované infračervené hranici se doporučuje nastavit 
úroveň transparentnosti na 100% infračerveného snímku. 
Tím budou rozhodující teplotní rozsahy nejzřetelnější.  
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Funkce Postup 

Aktivovat Použít 
horní hraniční 
hodnotu nebo 
Použít spodní 
hraniční hodnotu  

> Aktivujte požadovanou hraniční hodnotu 
. 

Nastavení Spodní / 
Horní hraniční 
hodnota  
(k dispozici pouze 
při aktivované 
hraniční hodnotě) 

> Klikněte na číselnou hodnotu a tuto 
upravte zadáním přes klávesnici nebo 
pomocí . 

nebo 
> Klikněte na posuvník spodní / horní 

hraniční hodnoty. Podržte stisknuté 
tlačítko myši a posouvejte posuvníkem. 

 

Nastavení infračervené oblasti 
Infračervenou oblastí lze omezit prostor pozorování u překrytí 
snímků. Zobrazují se pouze hodnoty mezi oběma hranicemi oblasti 
jako informace infračerveného snímku. Mimo rozhodující teplotní 
rozsah se zobrazuje pouze reálný snímek. 

 
Při aktivované infračervené oblasti se doporučuje nastavit 
úroveň transparentnosti na 100% infračerveného snímku. 
Tím budou rozhodující teplotní rozsah nejzřetelnější.  

 
 

Funkce Postup 

Aktivovat Použít 
infračervenou 
oblast  

> Aktivujte oblast alarmu . 

Nastavení Spodní / 
Horní hraniční 
hodnota 
(k dispozici pouze 
při aktivované 
infračervené 
oblasti) 

> Klikněte na číselnou hodnotu a tuto 
upravte zadáním přes klávesnici nebo 
pomocí . 

nebo 
> Klikněte na posuvník spodní / horní 

hraniční oblasti. Podržte stisknuté tlačítko 
myši a posouvejte posuvníkem. 

 

5. Klikněte na [Dokončit]. 
- Asistent se zavře. Překrytí snímků se převezme do 

dokumentačního okna Termosnímek. Všechny analyzační 
funkce se dají na překrytí snímků použít, viz export série 

strana 25. Při vytvoření zprávy se zobrazí překrytý snímek místo 
IR-snímku.  

> Pro zrušení překrytých snímků viz Dokumentační okno 
Termosnímek, strana 27 
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6.3.5. Převzetí nastavení pro více snímků 
Kopíruje nastavení snímku aktuálně zvoleného símku na ostatní 
snímky. Nastavení snímků je možné přenést pouze na snímky, 
které byly nasnímány kamerou se stenou velikostí detektoru.  

1.  Klikněte na Kopírovat aktuální nastavení . 
- Otevře se asistent pro kopírování nastavení. 
- Záložka Návod obsahuje popis funkce. Tuto záložku je možné 

potlačit:  Tuto stránku již nezobrazovat. 
2.  Klikněte na záložku Cíl výběru. 
3. Vyberte si možnost pro kopírování nastavení snímku: 

• Převzít nastavení pro všechny otevřené snímky.  
• Nastavení se převezmou pro vybrané snímky ze 

systému souborů: při výběru této možnosti nesmí být 
snímky, na něž se mají nastavení převzít, otevřené. Přes 
[Přidat…] se otevře dialog Windows pro otevření souborů a 
a je možné přidat snímky. 

4. Klikněte na [Další]. 

5. Klikněte na požadovaná nastavení, abyste je aktivovali ( ). 
6. Klikněte na [Další]. 
- Nastavení snímků se přetáhnou. Výsledek se zobrazí 

tabulkově.  
7. Klikněte na [Ukončit]. 

 

6.3.6. Export série 
Více snímků může být exportováno ve standardních PC formátech 
bez nutnosti otvírat každý zvlášť.  

1.  Klikněte na Export série . 
- Otevře se průvodce pro export série. 
- Záložka Instrukce obsahuje popis funkce. Tato záložka může 

být zkryta pomocí:  Nezobrazovat tuto stránku znovu. 
2.  Kliknetě na záložku Soubory. 
3. Vyberte jednu z možností pro výber snímků k exportu: 

• Exportovat snímky, které jsou aktuálně otevřené.  
• Export snímků ze systému souborů: [Přidat…] otevře 

okno pro výběr souborů a snímky tak mohou být přidány.  
4. Stiskněte tlačítko [Další]. 
5. Vyberte možnost pro výběr cílové složky: 

• Export do zdrojové složky. 
• Export do této složky:: [Procházet...] otevře okno pro 

výběr cílové složky.  
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6. Stiskněte tlačítko [Další]. 
7. Vyberte možnost pro výběr typu souboru.  
8. Stiskněte tlačítko [Další]. 
- Export je prováděn. Výsledky jsou zobrazeny v tabulce.  
9. Stiskněte tlačítko [Odejít]. 
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6.4. Vyhodnocení snímků 
Zpracování a vyhodnocení IR-snímků probíhá v jednotlivých 
dokumentačních oknech pod pracovní plochou. 

 

6.4.1. Dokumentační okno Termosnímek 
V dokumentačním okně Termosnímek jsou k dispozici následující 
funkce: 
• uložení / export IR snímku 
• kopírování IR snímku do schránky 
• extrahování jednotlivých snímků z panoramatického snímku 
• export snímku s rozlišením detektoru (standardní rozlišení 

kamery) ze snímku v technologii SuperResolution 
• otočení IR-snímku 
• určení naměřených hodnot v bodě IR-snímku 
• korekce teploty v oblasti IR-snímku (přizpůsobení stupně 

emisivity a odražené teploty podle oblasti) 
• určení horkých /studených bodů oblasti IR-snímku 
• vytvoření histogramu oblasti IR-snímku 
• Určit průměrnou teplotu (Průměr) IR oblasti na snímku 
• vytvoření teplotního profilu profilové přímky 
• přesunutí/vymazání rámečku měřících bodů 
• Zobrazení dat v oblastech snímků 
• Zrušení překrytých snímků 

 Uložení/export IR-snímku 
 

 
Při exportu IR-snímků ve formátu BMP, JPG a PNG se 
exportují pouze data snímku, žádné naměřené hodnoty. 
Chcete-li vytvořit teplotní tabulku IR-snímku, musí se IR-
snímek uložit ve formátu XLS/XLSX (Excel). 

 

1.  Klikněte na Uložit termosnímek . 
- Otevře se dialog Windows pro uložení souborů. 
2. Zadejte název souboru. 
> Chcete-li exportovat hodnoty teploty IR-snímku, zvolte formát 

souboru XLS. 
> Chcete-li exportovat data IR-snímku, zvolte formát souboru 

BMP, JPG nebo PNG. 
3. Vyberte místo uložení a klikněte na [Uložit]. 
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IR-snímek zkopírovat do schránky 
Pokud zkopírujete IR-snímek do schránky, je možné vložit do jiných 
programů jak soubor IR-snímku tak také tepelnou hodnotu 
jednotlivých bodů na tepelném snímku. 

1.  Klikněte na Zkopírovat schránku . 
2.  Pro vložení obrazového/textového souboru do Excelu, 

Powerpointu nebo Wordu: 
1. Otevřete požadovaný program. 
2. Na panelu symbolů programu klikněte na záložku rejstříku 

Start. 
3. Zvolte nabídku Vložit. 
4. Z kontextové nabídky zvolte možnost Vložit obsahy.... 

 
 

 
Vložení obrazového/textového souboru do Libre-
/OpenOffice Calc, Impress nebo Writer: 

1. Otevřete program. 
2. Na panelu symbolů programu klikněte na záložku 
rejstříku Zpracování. 
3. Zvolte nabídku Vložit obsahy.... 
4. V otevřené nabídce zvolte Bitmap. 
5. Klikněte na [OK].  

> Pokud si přejete vložit IR-obrazový soubor: Zvolte možnost 
Bitmap a klikněte na [OK]. 

> Pokud si přejete vložit teplotu každého jednotlivého bodu z 
IR-snímku: Zvolte možnost Text a klikněte na [OK]. 

Extrahování jednotlivých snímků z panoramatického snímku   
Program extrahuje z panoramatického snímku jeden nebo více 
jednotlivých snímků.  
Funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud byl aktuálně zvolený 
snímek snímán jako panoramatický snímek (viz Návod k obsluze 
kamery).  
1. Klikněte na Extrahovat jednotlivý snímek za 

panoramatického snímku . 
- Otevře se asistent exportu panoramatického snímku. 
- Záložka Návod obsahuje popis funkce. Tuto záložku je možné 

potlačit:  Tuto stránku již nezobrazovat. 
2.  Klikněte na záložku Jednotlivé snímky. 

3. Označte snímky, které chcete extrahovat. ( ). 
4. Kliněte na [Další]. 
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5. Proveďte požadovaná nastavení (formát souboru, název 
souboru, místo uložení). 

6. Kliněte na [Další]. 
- Provede se extrahování snímku. Výsledek se zobrazí 

tabulkově.  
7. Klikněte na [Ukončit]. 

Export snímku s rozlišením detektoru ze snímku v technologii 
SuperResolution   
Z IR-snímku pořízeného technologií SuperResolution lze 
exportovat snímek ve standardním rozlišení kamery (rozlišení 
detektoru). 
Funkce je k dispozici pouze tehdy, byl-li aktuálně zvolený snímek 
pořízen v technologii SuperResolution (viz Návod k obsluze 
kamery).  

1.  Klikněte na Exportovat v rozlišení detektoru . 
- Otevře se dialog Windows pro uložení souborů. 
2. Zadejte název souboru. Musí být zachová typ souboru (.bmt)! 
3. Zvolte místo pro uložení a klikněte na [Uložit]. 

 Otočení IR-snímku 

> Klikněte na Otočit snímek (doleva)  nebo Otočit snímek 
(doprava) . 

 Určení naměřených hodnot v bodě IR-snímku 
Pro určení teploty, stupně emisivity a odražené teploty v jednom 
bodě IR-snímku. 

 

 
Pokud chcete určit teplotu uvnitř oblasti IR-snímku (korekce 
teploty), musíte nejdříve oblast IR-snímku vytáhnout a poté 
na ní vložit měřící body. Jinak není zajištěno korektní 
zobrazení teploty měřícího bodu. 

 

1. Klikněte na Teplota . 
2. Klikněte na bod v IR-snímku. 
- V dokumentačním okně Označení termosnímků se zobrazí 

teplota, stupeň emisivity a odražená teplota vloženého měřícího 
bodu. 

Další informace pro zpracování výsledků měření (např. úprava 
stupně emisivity) viz Dokumentační okno  strana 36. 
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 Korekce teploty v oblasti IR-snímku 
Pro určení stupně emisivity a odražené teploty v rámci oblasti IR-
snímku . 

 

 
Oblasti IR-snímků s korekcí teploty se nesmí křížit, protože 
pro jeden pixel je správná pouze jedna emisivita a jedna 
odražená teplota. 
Pokud se přece jenom dvě oblasti IR-snímků kříží, použijí 
se pro určení teploty parametry (emisivita a odražená 
teplota) naposledy vložené oblasti IR-snímku. 

 

1. Klikněte na Korekce teploty . 
2. Vyberte si značení z rozevíracího seznamu (obdélník, kruh, 

elipsa, libovolný tvar) 
3. Se stisknutým tlačítekm myši roztáhněte v termosnímku oblast 

IR-snímku. 
- Výsledky měření zvolené oblasti IR-snímku se zobrazí 

v dokumentačním okně Označení termosnímků. 
Další informace ke zpracování výsledků měření viz Dokumentační 
okno  strana 36. 

 Určení horkých /studených bodů  
Pro určení nejteplejšího / nejstudenějšího bodu uvnitř oblasti IR-
snímku. 

1. Klikněte na Studený bod  / Horký bod . 
2. Vyberte si značení z rozevíracího seznamu (obdélník, kruh, 

elipsa, libovolný tvar). 
3. Se stisknutým tlačítekm myši roztáhněte v termosnímku oblast 

IR-snímku. 
- Horký / studený bod zvolené oblasti IR-snímku se zobrazí 

v dokumentačním okně Označení termosnímků. 

Určit průměrnou teplotu (Průměr) 
K určení průměrné teploty uvnitř IR oblasti na snímku. 
1. Klikněte na Průměr (průměrnou teplotu) 
2. Zvolte označení ve vysouvací nabídce (čtverec, kruh, elipsa, 

volný tvar) 
3. Při stisknutém tlačítku na myši označte tahem IR oblast na 

tepelném snímku. 
- Průměrná teplota zvolené IR oblasti na snímku se zobrazí v 

okně dokumentu Značky termogramu. 



6 Používání softwaru 

 

31 

Vytvoření histogramu 
Pro znázornění četnosti teploty uvnitř oblasti IR-snímku. 

1. Klikněte na Histogram . 
2. Vyberte si značení z rozevíracího seznamu (obdélník, kruh, 

elipsa, libovolný tvar). 
3. Se stisknutým tlačítekm myši roztáhněte v termosnímku oblast 

IR-snímku. 
- Rozložení teploty zvolené oblasti IR-snímku se zobrazí 

v dokumentačním okně Histogram. 
Další vytvoření histogramu vymaže to stávající.  

Další informace ke zpracování histogramu viz Dokumentační 
okno Histogram strana 35. 

 Vytvoření teplotního profilu 
Pro znázornění průběhu teploty v přímce. 

1. Klikněte na Teplotní profil . 
2. Vyberte si z rozevíracího menu průběh profilové přímky 

(horizontální, vertikální, diagonální) 
3. Táhněte profilovou přímku se stisknutým tlačítem mysí do IR-

snímku. 
- Teplotní profil se zobrazí v dokumentačním okně Profil. 
Je možné vytvořit max. 5 profilových přímek na jeden snímek. 
Další informace pro zpracování teplotního profilu viz 
Dokumentační okno Profil strana 41. 

Vymazání / přesunutí označení snímků v IR-snímku 

 
Jestliže se oblasti IR-snímku přesouvají, musí se spolu 
přesunout měřící značky, které jsou v něm vložené.  
Musí-li měřící bod zůstat na stejném místě, nebo se oblasti 
IR-snímku smažou, musí se parametry měřícího bodu 
(emisivita a odražená teplota) zkontrolovat. 

 

>  Klikněte na značky měření v IR-snímku (není možné, pokud je 
aktivován nástroj Teplota  ) nebo 

> Klikněte na Nástroj značení  a táhněte pomocí myši se 
stisknutým tlačítkem rámečkem kolem měřících bodů / 
rámečku, který chcete smazata / přesunout. 

> Chcete-li smazat měřící body / měřící rozsahy: klikněte na 
Smazat . 

- Značky měření se v IR-snímku smažou. 
- Výsledky měření se z dokumentačních oken Označení 

termosnímků, Histogram a Profil odstraní. 
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> Jestliže chcete značky měření posunout: podržte stisknuté 
tlačítko myši a měřící body / rámečky posuňte. 

- Výsledky měření se v dokumentačních oknech Označení 
termosnímků, Histogram a Profil přizpůsobí přesunutí. 

Zobrazení dat v oblastech snímku 
Snímek může být rozdělen do individuálních oblastí. Statistická 

data mohou být zobrazena pro každu oblast.  

> Stiskněte Data oblastí a pak požadavek na počet rozdělení 
snímu. (Jeden, Dva, Tři, Čtyři). 

> Stiskněte Data oblastí a pak požadavek na údaj, který má být 
v oblastech zobrazen (Min, Max, Prům). 

Zrušení překrytí snímků 
Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, jestliže byl pro aktuálně 
zvolený snímek vytvořen TwinPix. 

1. Klikněte na Zrušit TwinPix . 
- Následuje bezpečnostní dotaz. 
2. Klikněte na [Ano]. 

 

6.4.2. Dokumentační okno Teplotní stupnice 
V dokumentačním okně Teplotní stupnice jsou k dipozici 
následující funkce: 
• nastavení stupnice 
• nastavení hraničních hodnot 
• nastavení oblasti izoterm 

Nastavení stupnice 
Můžete si zvolit mezi automatickým stupňováním (přizpůsobení na 
min./max. hodnoty), manuálním stupňováním a ScaleAssist. 
Hranice stupnice lze nastavit v rozmezí měřícího rozsahu platného 
pro snímek. Všechny teploty, které překročí nebo podkročí hodnotu 
min. / max., se zobrazí v barvě hodnot min. / max. (v závislosti na 
nastavené paletě barev). Teplotní rozsahy, které nejsou rozhodující 
tak mohou být potlačeny. 
Při výběru palety Vlhkostní snímek nejsou přizpůsobení stupnice 
možná. 
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Funkce Postup  

Nastavení Hodnoty 
min./max.  

> Klikněte na číselnou hodnotu a upravte ji 
zadáním přes klávesnici nebo pomocí .

nebo 
> Klikněte na stupnici na špičku šipky 

hodnoty min./max. Podržte stisknuté 
tlačítko myši a posuňte šipku. 

Provedení 
Automatického 
škálování  

> Pro provedení automatického škálování: 
klikněte na [  Auto]. 

- Hranice stupnice se přizpůsobí hodnotě 
min./max. 

ScaleAssist > Pro aktivaci funkce ScaleAssist:  
1. Zadejte vnitřní a vnější teplotu 
2. Klikněte na ScaleAssist 
- Hranice stupnic jsou automaticky 

přizpůsobeny vypočítaným min/max 
hodnotám ScaleAssistu. 

 

 
Funkci ScaleAssist najdete v multifunkčním okně. 

Nastavení hraničních hodnot 
Může být definována spodní a horní hraniční hodnota. Teploty 
nacházející se pod spodní hraniční hodnotou nebo nad horní 
hraniční hodnotou mohou být barevně označeny. Transparence 
barev hraničních hodnot je nastavitelná. 

 

Funkce Postup 

Aktivování Hraniční 
hodnoty  

> Aktivujte hraniční hodnoty . 

Nastavení 
Spodní/horní 
hraniční hodnota  
(k dispozici pouze 
při aktivovaných 
hraničních 
hodnotách) 

> Klikněte na číselnou hodnotu a upravte ji 
zadáním přes klávesnici nebo pomocí .

nebo 
> Klikněte na stupnici na špičku šipky 

spodní/horní hraniční hodnoty Podržte 
stisknuté tlačítko myši a posuňte šipku. 
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Funkce Postup 

Výběr Barvy 
spodní/horní 
hraniční hodnoty  
(k dispozici pouze 
při aktivovaných 
hraničních 
hodnotách) 

> Klikněte na Barva horní/spodní hraniční 
hodnoty  a vyberte barvu. 

Nastavení 
Transparence  
(k dispozici pouze 
při aktivovaných 
hraničních 
hodnotách) 

1. Klikněte na Barva horní/spodní hraniční 
hodnoty . 

2. Klikněte na číselnou hodnotu u 
Transparence a upravte ji zadáním přes 
klávesnici nebo pomocí . 

 

 Nastavení izotermy (oblast teploty) 
Je možné definovat spodní a horní hranici oblasti. Teploty mezi 
spodní a horní hranicí oblasti jsou označeny barevně. 

 

Funkce Postup 

Aktivování 
Izotermy  

> Aktivujte izotermu . 

Nastavení 
Spodní/horní 
hranice oblasti  
(k dispozici pouze 
při zapnuté 
izotermě) 

> Klikněte na číselnou hodnotu a upravte ji 
zadáním přes klávesnici nebo pomocí . 

nebo 
> Klikněte na stupnici na špičku šipky 

spodní/horní hranice oblasti. Podržte 
stisknuté tlačítko myši a posuňte šipku. 

Volba Barvy 
izotermy  
(k dispozici pouze 
při zapnuté 
izotermě) 

> Klikněte na Barva izotermy  a vyberte 
barvu. 

Při výběru Duha se zobrazuje izoterma 
v barevné paletě duhy. Odstupňování teploty 
v rámci izotermy se tím zviditelní. 

 
Při výběru Duha se doporučuje 
nastavit barevnou paletu IR-snímku 
na Stupně šedé. 
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6.4.3. Dokumentační okno Histogram 
V dokumentačním okne Histogram jsou k dispozici následující 
funkce: 
• uložení histogramu jako soubor obrázku 
• kopírování histogramu do schránky 
• volba mezi absolutní (počet měřících bodů) a relativní (procento 

měřících bodů) stupnicí 
• nastavení barvy podkladu histogramu 
• zvýraznění/potlačení mřížky histogramu 
• nastavení počtu sloupců o sledované oblasti teploty 

 

 
Úpravy jsou patrné pouze tehdy, když byl k aktuálně 
zobrazovanému IR-snímku již vytvořen histogram pod 
dokumentačním oknem Termosnímek, viz , strana 31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkce Postup 

 Uložit histogram jako 
soubor obrázku 

1. Klikněte na Uložit soubor . 
- Otevře se dialog Windows pro 

ukládání souborů. 
2. Zadejte název souboru. 
3. Zvolte formát souboru (BMP, JPG, 

PNG). 
4. Zvolte místo pro uložení a klikněte 

na [Uložit]. 

Kopírování histogramu do 
schránky 

1. Klikněte na Schránka . 
- Soubor histogramu lze vložit do 

jiných programů (např. Microsoft 
Word). 

Volba škálování Zvolte mezi absolutním (počet 
měřících bodů) a relativním (procento 
měřících bodů) škálováním. 

> Klikněte na absolutní škálování  
nebo relativní škálování . 

Volba barvy podkladu > Klikněte na Barva podkladu  a 
vyberte barvu. 

Zvýraznění/potlačení 
mřížky 

> Klikněte na Mřížka . 
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Určení počtu sloupců Nastavení počtu sloupců o sledované 
oblasti teploty (nastavení je možné 
mezi 10 a 100 sloupci): 
> Klikněte na číselnou hodnotu a 

upravte ji zadáním přes klávesnici 
nebo pomocí . 

 
 

6.4.4. Dokumentační okno Označení termosnímku 
Ukazuje výsledky měření těch označení snímku, která byla 
provedena v dokumentačním okně Termosnímek. Zároveň je 
možná úprava stupně emisivity a odražené teploty u vložených 
značek snímku. Ke každému jednotlivému označení je možné 
dodatečně zapsat komentáře/poznámky. 
V dokumentačním okně Označení termosnímků jsou k dispozici 
následující funkce: 
• uložení/export výsledků měření označení snímku do Excelu 
• kopírování výsledků měření do schránky 
• smazání výsledků měření označení snímku 
• Vypočítat rozdíl teploty (Rozdíl T) mezi nastavenými značkami 

na termosnímku nebo mezi zadanou hodnotou a značkami na 
termosnímku. 

• úprava stupně emisivity a odražené teploty pro označení 
snímku specificky dle bodu/oblasti 

• zapsání poznámek 
 

Funkce Postup 

Uložení/export výsledků 
měření do Excelu 

Naměřené výsledky označení snímku 
se uloží do excelové tabulky . 

1. Klikněte na Uložit data . 
- Otevře se dialog Windows pro 

uložení souborů. 
2. Zadejte název souboru. 
3. Vyberte formát souboru XLS. 
4. Zvolte místo pro uložení a klikněte 

na [Uložit]. 
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Funkce Postup 

Kopírování výsledků 
měření do schránky 

 

 
Data nelze vložit do jiných 
programů jako soubor 
obrázku. 
 

> Klikněte na Schránka . 
- Výsledky měření lze vložit do 

jiných programů (např. Mircosoft 
Word, Excel). 

Smazání označení snímku 1. Označte řádek, který má být 
smazán. 

2. Klikněte na Smazat . 

Výpočet rozdílu T 1. Klikněte na [Rozdíl T] 
2. Vypočítat rozdíl teploty: 

Zvolte požadované označení na 
termosnímku nebo zadejte 
hodnotu. 

3. Změnit zadanou hodnotu: 
Klikněte na číselnou hodnotu a 
změňte ji zadáním na klávesnici 
nebo stisknutím myši přes . 

4. Potvrďte tlačítkem [OK] 
- Je možné vypočítat až 5 teplotních 

rozdílů. 
- Výsledky jsou zobrazeny v 

samostatné tabulce v okně 
dokumentu Značky termogramu. 

 Úprava stupně emisivity a 
odražené teploty pro 
označení snímku 
specificky dle bodu/oblasti 

 

 
Úpravy u nastavení ovlivňují 
výsledek měření. Nastavení se 
musí upravovat pouze 
s maximální opatrností! 
 

> Klikněte v tabulce na hodnotu 
(emisivita nebo odražená teplota) 
a tuto upravte přes klávesnici nebo 
pomocí . 

- Hodnota teploty měřeného bodu 
se přizpůsobí nastavené 
emisivitě/odražené teplotě. 

- Úpravy jsou patrné 
v dokumentačním okně 
Termosnímek. 
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Funkce Postup 

 Zapsání Poznámek  
 

> Klikněte na pole pro poznámky a 
zadejte text pomocí klávesnice. 

 
 

6.4.5. Dokumentační okno Reálný snímek 
V dokumentačním okně Reálný snímek jsou k dispozici následující 
funkce: 
• import reálného snímku 
• export reálného snímku 
• kopírování reálného snímku do schránky 
• Vypočítat rozdíl teplot (RozdílT) mezi nastavenými značkami 

termogramu. 
• vložení reálného snímku ze schránky 
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• smazání reálného snímku 
• otočení reálného snímku 
• úprava kontrastu reálného snímku 
• úprava výřezu snímku 
• Vložit dodatečný obrázek 

 

Funkce Postup 

Import reálného snímku 1. Klikněte na Otevřít . 
- Otevře se adresář s reálnými 

snímky. 
2. Označte reálný snímek a klikněte 

na [Otevřít]. 
- Vybraný reálný snímek se zobrazí 

v dokumentačním okně Reálný 
snímek. 

Export reálného snímku 1. Klikněte na Uložit data . 
- Otevře se dialog Windows pro 

ukládání souborů. 
2. Zadejte název souboru. 
3. Vyberte formát souboru (BMP, 

JPG, PNG). 
4. Zvolte místo pro uložení a klikněte 

na [Uložit]. 

Kopírování reálného 
snímku do schránky 

> Klikněte na Schránka . 
- Reálný snímek je možné vložit do 

jiných programů (např. Microsoft 
Word, Powerpoint). 

Vložení reálného snímku 
ze schránky 

> Klikněte na Vložit schránku . 
- Otevře se bezpečnostní dotaz. 
> Pokud chcete reálný snímek ze 

schránky vložit: klikněte na [Ano]. 
- Reálný snímek se ze schránky 

vloží. 
> Pokud chcete akci zrušit: klikněte 

na [Ne]. 

Smazání reálného snímku 1. Klikněte na Smazat . 
- Otevře se bezpečnostní dotaz. 
2. Klikněte na [OK]. 
- Reálný snímek se smaže. 
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Funkce Postup 

Otočení reálného snímku > Klikněte na Otočit snímek 
(doleva)  nebo Otočit snímek 
(doprava) . 

 Úprava kontrastu reálného 
snímku 

1. Klikněte na Kontrast . 
- Otevře se pole dialogu. 
2. Upravujte kontrast reálného 

snímku pomocí posuvníku. 
3. Klikněte na [OK]. 

Vložit dodatečný obrázek 
 

1. Klikněte na [Dodatečný obrázek] 
2. Pomocí Otevřít soubor lze k 

tepelnému snímku přidat další 
obrazový soubor. 

Reálný snímek zvětšit / 
zmenšit / posunout / 
přizpůsobit 
dokumentačnímu oknu  

> Klikněte na Zvětšit  (nebo 
otáčejte kolečkem myši dopředu), 
pro zvětšení reálného snímku. 

> Klikněte na Zmenšit  (nebo 
otáčejte kolečkem myši dozadu), 
pro zmenšení reálného snímku. 

> Klikněte na Přizpůsobit , pro 
přizpůsobení reálného snímku 
dokumentačnímu oknu. 

Pokud je nastavená velikost snímku 
větší, než je dokumentační okno: 
> Pro úpravu viditelného výřezu 

snímku klikněte tlačítkem myši na 
reálný snímek a se stisknutým 
tlačítkem snímek posuňte.  

 
Ve zprávě se zobrazí aktuálně 
viditelný výřez snímku. 
Zkontrolujte zobrazení 
reálného snímku před 
vytvořením zprávy. 
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6.4.6. Dokumentační okno Profil 
Ukáže teplotní profily vytvořené v dokumentačním okně 
Termosnímek.  
V dokumentačním okne Profil jsou k dispozici následující funkce: 
• uložení teplotního profilu jako soubor obrázku 
• kopírování teplotního profilu do schránky 
• volba znázornění teplotního profilu 
• úprava barvy podkladu teplotního profilu 
• zvýraznění / potlačení mřížky 

 

Funkce Postup 

 Uložení teplotního profilu 
jako soubor obrázku 

1. Klikněte na Uložit data . 
- Otevře se dialog Windows pro 

ukládání souborů. 
2. Zadejte název souboru. 
3. Zvolte formát souboru (BMP, JPG, 

PNG). 
4. Vyberte místo pro uložení a 

klikněte na [Uložit]. 

Kopírování teplotního 
profilu do schránky 

> Klikněte na Schránka . 
- Soubor obrázku profilu lze vložit do 

jiných programů (např. Microsoft 
Word). 

 Volba znázornění 
teplotního profilu 

> Pro výběr vyplněného profilu: 
klikněte na . 

 Několik profilových linií je 
 zobrazeno v jednotlivých kartách 
  (P1, P2, …). 
> Pro výběr profilové přímky: klikněte 

na . 
 Několik profilových linií je 
 zobrazeno v jednotlivých kartách 
  (P1, P2, …). 
> Pro zobrazení všech linií profilů 

 stiskněte: . 

Úprava barvy podkladu 
teplotního profilu 

> Klikněte na Barva podkladu  a 
zvolte barvu. 

Zvýraznění / potlačení 
mřížky 

> Klikněte na Mřížka . 
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6.4.7. Dokumentační okno Poznámky 
> Pomocí klávesnice zapište poznámky k aktuálně vybranému IR-

snímku. 
 

6.5. Vytvoření zprávy 
Můžete vytvořit zprávu s jedním nebo více IR-snímky. Asistent 
zprávy provádí navigaci pro její vytvoření. Pro jednoduché 
vytvoření zprávy je Vám k dispozici více vzorů zpráv. 
• Tepelné mosty na pláštích budov podle EN13187 (detailní) 
• Tepelné mosty na pláštích budov podle EN 13187 

(zjednodušená zkouška) 
• Průmysl (Archiv) 
• Průmyslová termografie 
• MaxiPicture 
• MultiPicture 
• Zkrácená zpráva 
• Standardní zpráva Cover Picture 
• Standardní zpráva (vlhkost) 
• Standardní zpráva (solární zařízení) 
• Standardní 
1.  Klikněte v multifunkční liště na záložku Zpráva. 

2. Klikněte na Asistent zprávy . 
- Otevře se asistent zprávy. 
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Záložky zprávy 
Asistent zprávy je podle typu zvolené předlohy rozdělen do 
následujících záložek: 
• Předloha 
• Výběr snímků 
• Adresa firmy / Logo 
• Adresa / Místo měření 
• Popis zakázky 
• Freetext 
• Okolní podmínky 
• Souhrn 
• Náhled 
> Zpracovávejte jednotlivé záložky zleva do prava a věnujte 

pozornost aktuálním informačním tipům  na spodním okraji 
okna.  

- Zadané údaje se automaticky objeví ve zprávě. 

Uložení zprávy 
1. Klikněte na záložku zprávy Náhled. 
- Otevře se náhled zprávy. 

2. Klikněte na Uložit zprávu . 
- Otevře se dialog Windows pro ukládání souborů. 
3. Zadejte název souboru a zvolte formát souboru. 
4. Vyberte místo pro uložení a klikněte na [Uložit]. 
- Zpráva se uloží ve formátu souboru TIR. Přitom se vytvoří 

soubor s obrázky a zadanými daty zprávy. 
 

 
Zprávy vytvořené programem IRSoft od verze 2.4 nemohou 
být otevřeny staršími verzemi softwaru. 

 

Uložení zprávy jako PDF nebo RTF 
1. Klikněte na záložku zprávy Náhled. 
- Otevře se náhled zprávy. 

2. Klikněte na PDF  nebo RTF  
- Otevře se dialog Windows pro ukládání souborů. 
3. Zadejte název souboru, vyberte místo pro uložení a klikněte na 

[Uložit]. 
- Zpráva se uloží jako PDF nebo RTF. 
Zpráva uložená ve formátu RTF je kompatibilní s Office 2003 a 

vyšší. 
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Tisk zprávy 
1. Klikněte na záložku zprávy Náhled. 
- Otevře se náhled zprávy. 

2. Klikněte na Tisk . 
- Otevře se dialog Windows pro tisk zprávy. 
3. Pokud je třeba, proveďte nastavení tisku a klikněte na [Tisk]. 
- Vytiskne se zpráva. 

 

6.6. Úprava zprávy 
V uložené zprávě je možné měnit data. 

1. Klikněte pod záložkou Zpráva na Obnovit uloženou zprávu 
. 

- Otevře se dialog Windows. 
2. Navigujte do adresáře, ve kterém je zpráva uložena.  
3. Vyberte zprávu a klikněte na [Otevřít]. 
- Otevře se asistent zprávy. 
- Texty zprávy je možné upravit v asistentu zprávy. 
> Pro dodatečnou úpravu snímků: 

1. Zavřete asistenta zprávy. 
- Data zprávy se zobrazí pod pracovní plochou v jednotlivých 

dokumentačních oknech. 
- Texty zprávy zůstanou v asistentu zprávy zachovány. 
2. Proveďte požadovanou úpravu snímku. 
3. Klikněte pod záložkou Zpráva na Asistent zprávy. 
- Upravený snímek je v asistentu zprávy přidán. 
- Zobrazí se existující texty. 
4. Uložte zprávu s úpravami. 
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6.7. Designer zprávy 
Pomocí designeru zprávy si můžete vytvořit vlasti vzor zprávy tím, 
že si existující předlohu přizpůsobíte svým požadavkům. 
K dispozici jsou nástroje, které Vám umožní individuální úpravu a 
zpracování vzoru zprávy. 

 

 
Designer zprávy slouží výhradně pro vytvoření vlastních 
vzorů zprávy. Zpráva samotná se vytvoří výběrem předlohy 
zprávy v asistentu zprávy. 

 

Otevření designeru zprávy 
Předpoklad: musí být otevřen minimálně jeden IR-snímek. 

1. Vyberte záložku Nastavení a klikněte na Designer zprávy . 
- Otevře se pole dialogu. 
2. Vyberte si předlohu zprávy, kterou si přejete upravit a klikněte 

na [OK]. 
- Otevře se designer zprávy. 

 

6.7.1. Plocha obsluhy 

Multifunkční lišta 

 
Multifunkční lišta Vám pomůže provádět úpravy/nastavení 
v designeru zprávy a rychle nalézt příslušené funkce a příkazy.  
Funkce a příkazy jsou přitom rozděleny do různých skupin, které 
jsou shrnuty pod dvě záložky Designer zprávy a Náhled. 
V závislosti na zvolené záložce se mění funkce/příkazy, které se 
pod nimi nacházejí a také pracovní plocha. 
Záložka Designer zprávy obsahuje funkce/příkazy pro: 
• uložení předlohy zprávy 
• úpravy předlohy zprávy 
• úpravu náhledu předlohy zprávy 
Záložka Náhled obsahuje funkce/příkazy pro: 
• tisk zprávy 
• úpravy a orientaci vzhledu stránky 
• úpravu náhledu předlohy zprávy 
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Pracovní plocha 

 
Na pracovní ploše pod záložkou Designer zprávy se provádějí 
úpravy. Plocha obsahuje adresářový strom a otevřenou předlohu 
zprávy. Adresářový strom obsahuje předem zadaná pole, která 
můžete přetánout do předlohy zprávy. 
Pokud se zvolí záložka Náhled, změní se vzhled pracovní plochy. 

 

6.7.2. Funkce a příkazy 
Všechny funkce/příkazy, které jsou na multifunkční liště, jsou blíže 
popsány ve zkrácených nápovědách (Tooltipps). 
> Jeďte kurzorem myši přes funkce/příkazy na multifunkční liště. 
- Zobrazí se zkrácené nápovědy (Tooltipps). 

 

6.7.3. Úprava předlohy zprávy 

Přehled  
Otevřená předloha zprávy se skládá z různých oblastí. V každé 
oblalsti je možné pole přidávat nebo odstraňovat: 
• Report Header: obsahuje pole se všeobecnými informacemi, 

které se v předloze zprávy vyskytují jednorázově (např. firma, 
přístroj, zadavatel atd.). Při pozdějším vytváření zprávy jsou 
tyto informace na začátku zprávy. 

• Page Header: obsahuje pole s informacemi, které se vyskytují 
na každé straně v záhlaví. 

• Bottom Margin: obsahuje pole s informacemi, které se objevují 
na každé straně v zápatí. 
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• Detail: obsahuje pole s informacemi k aktuálním měřením (např. 
lokalitu, okolní podmínky, atd.) 

• Detail Report "Picture": obsahuje místo rezervované pro 
obrázkové a textové pole s informacemi k IR-snímkům (stupeň 
emisivity a odražená teplota, poznámky k jednotlivým IR-
snímkům, histogram, teplotní profil, atd.). Oblast Detail Report 
"Picture" se v závislosti na počtu IR-snímků ve zprávě opakuje. 

• Report Footer: Obsahuje pole s informacemi, které se vyskytují 
na konci předlohy zprávy (např. všeobecné poznámky, souhrn, 
datum a podpis, atd.) 

 
Změny textu: 

Pouze provedení změn textu v oblastech bez symbolu . 

 

Přetažení předem zadaných polí do předlohy zprávy 
Z adresářového stromu můžete integrovat do předlohy zprávy data, 
snímky, tabulky, nástroje a tímto způsobem přizpůsobit předlohu 
svým požadavkům. 

 

 
Dávejte pozor na to, do kterých oblasti předlohy zprávy 
pole přetahujete. Například obrázkové pole by mělo být 
integrováno výhradně do oblasti Detail Report "Picture". 
Poněvadž obrázková pole slouží jako rezervovaná místa, 
smí se tato vždy pouze jednou přetáhnout do oblasti Detail 
Report "Picture". 

 

1. Klikněte na záložku Designer zprávy. 
2. Klikněte v adresářovém stromu na požadovanou možnost. 
3. Se stisknutým tlačítkem myši přetáhněte pole na požadovanou 

pozici v předloze zprávy. 
- Pole se na rastru vyrovná. 

 
S poly FreeText, můžete dodatečně vložit inromace do 
šablony zprávy. Pokud jsou v šabloně vloženy pole 
FreeText bude v Průvodci vytvoření zprávy také záložka 
Freetext. 

Přizpůsobení polí 
Druh písma, velikost písma a zarovnání textu je možné upravovat. 
1. Klikněte na záložku Designer zprávy. 
2. Klikněte v předloze zpráva na pole, které chcete přizpůsobit. 
3.  Pro označení více polí: 

> podržte stisknuté tlačítko Ctrl a klikněte na pole nebo 
> přetáhněte pomocí myši kolem polí značící rámeček. 

4. Přizpůsobte pole pomocí funkcí úprav z multifunkční lišty. 
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- Úpravy se převezmou pro všechna označená pole. 

Uspořádání polí 
Předpoklad: musí být označena minimálně dvě pole. 
1. Klikněte na záložku Designer zprávy. 
2.  Pro označení více polí: 

> podržte stisknuté tlačítko Ctrl a klikněte na pole nebo 
> přetáhněte pomocí myši kolem polí značící rámeček. 
3. Uspořádejte pole pomocí funkcí úprav z multifunkční lišty. 
- Úpravy se převezmou pro všechna označená pole. 

 Posouvání pole (polí) 
1. Klikněte na záložku Designer zprávy. 
2. Klikněte v předloze zprávy na pole, které/která chcete 

přesunout. 
3. Táhněte pole pomocí myši se stisknutým tlačítkem na 

požadované místo. 
- Pole se na rastru vyrovná/vyrovnají. 

 Změna velikosti pole (polí) 
1. Klikněte na záložku Designer zprávy. 
2. Klikněte v předloze zprávy na pole, jehož (jejichž) velikost 

chcete změnit. 
3. Klikněte na jeden z černých úchopových bodů pole (polí) a 

změňte velikost pole táhnutím myší se stisknutým tlačítkem. 

 Smazání pole (polí) 
1. Klikněte na záložku Designer zprávy. 
2. Klikněte v předloze zprávy na pole, které/která chcete smazat. 
3. Pro smazání pole: 

> Stiskněte na klávesnici tlačítko [Delete] nebo 
> Klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Smazat. 

Vymazání jednoho pole nemá žádný vliv na velikost a umístění 
ostatních polí. Prázdným oblastem mezi poli se dá zabránit 
posunutím nebo změnou velikost pole. 
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Zadání textu do textového pole 
1. Klikněte na záložku Designer zprávy.  
2. Dvakrát klikněte na textové pole v předloze zprávy a zadejte 

pomocí klávesnice text. 
- Když se v Asistentu zprávy vybírá předloha zprávy, tak se text 

objeví jako pevný blok. 

 Uložení předlohy zprávy 
1. Klikněte na registrační kartu Designer zprávy. 

2. Kliněte na Uložit . 
- Otevře se dialog Windows pro ukládání souborů. 
3. Zadejte název souboru a klikněte na [Uložit]. 
- Předlohy zpráv se ukládají do adresáře, který se mění 

v závislosti na operačním systému a jazyku operačního 
systému.  

> Pro vyhledání předloh zpráv: zvolte v Exploreru funkci 
vyhledávání a hledejte soubor *.repx. 

- Zobrazí se předlohy zpráv (formát souboru .repx). 

 Smazání předlohy zprávy 
 

 
• Pamatujte na to, že předlohy zpráv se smažou 

nenávratně. Po smazání není možné předlohu zprávy 
obnovit. 

• Je možné mazat pouze předlohy zpráv typu „Uživatel“. 
 

Předpoklad: designer zprávy je zavřený. 
1. V programu IR-Soft klikněte za záložku Nastavení. 
2. Pod multifunkční lištou klikněte na Designer zprávy. 
- Otevře se pole pro dialog. 
3. Vyberte předlohu zprávy, kterou chcete smazat. 
4. Klikněte na [Smazat]. 
- Otevře se bezpečnostní dotaz. 
>  Pokud chcete předlohu zprávy neodvolatelně smazat: klikněte 

na [Ano]. 
> Chcete-li akci mazání zrušit: klikněte na [Ne]. 

Úprava vzhledu stránky 
1. Klikněte na záložku Náhled. 
2. Upravte vzhled stránky pomocí funkcí úprav z multifunkční lišty. 
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6.7.4. Typy a Triky 

Vytvoření šablony s obrázkem na titulní straně  
1. Posuňte PageHeader za levou část dostatečně dolu pro 

vytvoření místa pro snímek na titulní stranu.  
2. Do oblasti ReportHeader na začátku zprávy vyberte všechna 

pole o společnosti a přesuňte je do spodní části ReportHeader. 
3. Z PageHeader zkopírujte Název, Logo a linku přímo pod 

oběma poli do ReportHeader nad oblast s detaily Firmy. 
4. Nad loženým poli vložte Zalomení stránky (složka Nástroje). 
5. Nad loženým zalomením stránky vložte pole Title image 

(složka Obrázek) a upravte velikost podle potřeby. 

Vytvoření zprávy s dodatečným reálným snímkem  
> Do oblasti DetailReport - "Picture" vložte pole Skutečný 

obrázek 2 (složka Obrázek) a upravte velikost podle potřeby. 
 
 

 
Použití oblasti Skutečného obrázku 2 musí být provedeno 
v oblasti zprávy DetailReport - "Picture" pro zajištění 
propojení s termografickým snímkem v termografické 
zprávě.  

 
 

Vytvoření zprávy s obrázkem podpisu 
> Do oblasti zprávy ReportFooter, vložte pole Digital signature 

(složka Obrázek) přímo na linku s podpisem a a upravte 
velikost podle potřeby. 

Vytvoření zprávy s dvěma termosnímky vedle sebe 
1. V oblasti zprávy DetailReport - "Picture" vymažte oblast 

Reálného snímku. 
2. V oblasti zprávy DetailReport - "Picture" klikněte na Detail1 v 

hlavičce. 
- Bílý čtverec se šipkou se zobrazí vpravo od nápisu Detail1. 
3. Klikněte na tento čtverec. 
- Otevře se okno DetailBand úkoly. 
4. Proveďte následující nastavení: 

• Orientace sloupců: AcrossThenDown 
• Počet sloupců: 2 



6 Používání softwaru 

 

51 

5. Stiskněte bílý čtverec pro zavření okna. 
- V oblasti zprávy DetailReport - "Picture" se šedivě zobrazí 

informace: Místo pro opakující se sloupce. Ovládací prvky, 
které sem vložíte, nebudou vytištěny správně.  

6. Upravte všechny pole v oblasti zprávy DetailReport -
 "Picture", pro zajištění , že žádná pole nezasahují do šedivé 
oblasti. 

Vytvoření zprávy s pevným textovým obsahem 
1. Běžte do oblasti, kde si přejete vložit neměnný text. 
2.  Vložte Textové pole (složka Nástroje) vyberte pozici a upravte 

velikost podle potřeby. 
3. Vložte text do oblasti. 

Vložení vodoznaku  
1. V multifunkční nabídce klikněte na záložku Náhled. 
2. Zvolte Vodoznak. 
- Otevře se průvodce Vodoznak. V levé půlce okna můžete vidět 

náhled provedého nastavení. 
3. V záložce text a/nebo obrázku proveďte požadované nastavení 

s ohledem na obsah, uspořádání a velikost vodoznaku. 
4. Pod volbou Position, vyberte, zda má být vytištěn před nebo za 

obsahem zprávy.  
5. Pod volbou Rozsah stránek vyberte stránky, na kterých má být 

vodoznak vložen.  

6.8. Konfigurace přístroje 
Konfugurace umožňuje provádět nastavení na termokameře přes 
software IR-Soft.  
V obou záložkách Nastavení snímku a Nastavení přístroje lze 
provádět všechna nastavení, která je možné provádět přes menu 
přístroje u termokamery. Pro tento účel věnujte také pozornost 
návodu k obsluze termokamery. 
Navíc lze z předem zadaných materiálů (včetně příslušných 
emisivit) přetáhnout do kamery seznam materiálů definovaných 
uživatelem. Zadáním aktivačního kódu (activation code) lze 
aktivovat v kameře další funkce. Například SuperResolution (ne pro 
testo 880) a Plně radiometrické videoměření (pouze pro testo  
 885-2 a testo 890-2). 
Předpoklad: 
• Termokamera je připojena k počítači 
• Termokamera je zapnutá a je počítačem rozpoznána 
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1. Klikněte na multifunkční liště na záložku Kamera. 

2. Klikněte na Konfigurace . 
- Otevře se dialogové okno Nastavení kamery. 
3. Vyberte mezi nastavením snímku a nastavením přístroje. 
4. Proveďte nastavení (viz  strana 52 a  strana 53). 
>  Pokud chcete nastavení přetáhnout do termokamery: klikněte 

na [Použít]. 
> Pokud chcete nastavení odmítnout: klikněte na [Zrušit]. 
5. Klikněte na [OK]. 
- Dialogové okno se zavře. 

Nastavení snímku 
Disponibilita funkce závisí na připojeném modelu kamery. 

 

Funkce  Nastavení 

Volba Teplotní 
stupnice  

Volba mezi automatickým stupňováním, 
ScaleAssist a manuálním stupňováním: 
> Zvolte požadovanou možnost. 
> Při výběru manuální: zadejte hodnotu 

min. a max. 

Nastavení :Paleta, 
Jednotka teploty, 
Kontrast LCD, 
Měřící rozsah  

Vyberte požadovaná nastavení: 

> Klikněte na  a z rozevíracího seznamu 
vyberte požadovanou hodnotu. 

Přenesení 
Materiálů  

Přenesení pořadovaných materiálů a 
příslušných emisivit do kamery nebo IR-
Softu: 

 
Jazyk materiálů, které jsou na výběr, 
závisí na jazyku operačního systému. 
Jazyk materiálů, které jsou k dispozici 
v kameře, závisí na nastavení jazyka 
při uvedení do provozu. Proto se 
může stát, že se materiály zobrazí 
v různých jazycích. 

1. Klikněte na materiály, které nepožadujete 
v seznamu Materiály v kameře a tyto 
odstraňte kliknutím na . 

2. Klikněte na požadované materiály v 
seznamu Materiály k výběru a zkopírujte 
tyto do kamery kliknutím na . 

V kameře lze uložit maximálně 8 materiálů. 
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Funkce  Nastavení 

Nastavení Stupně 
emisivity  

Aktivujte požadovaný materiál: 

> Klikněte na  a vyberte z rozevíracího 
seznamu požadovaný materiál. 

> Při výběru Definován uživatelem: 
zadejte hodnotu stupně emisivity. 

 

Nastavení přístroje 
Disponibilita funkce závisí na připojeném modelu kamery. 

Funkce  Nastavení 

Nastavení Jazyka  Aktivujte požadovaný jazyk: 

> Klikněte na  a vyberte si z rozevíracího 
seznamu požadovaný jazyk. 

Zapnutí/vypnutí 
Funkce úspory 
energie  

Vyberte požadované nastavení (Vypmout 
kameru nebo Vypnout LCD): 

> Klikněte na  a z rozevíracího seznamu 
vyberte požadovanou funkci. 

Automaticky 
potlačit (funkční 
tlačítka, kurzor, 
stupnice) 

Aktivujte požadovanou funkci: 
> Pro aktivování požadované funkce 

klikněte na ( ). 

Provedení 
Firemního resetu 

Proveďte reset do firemního nastavení: 
1. Klikněte na [Firemní reset]. 
- Následuje bezpečnostní dotaz. 
2. Klikněte na [Ano]. 

Synchronizace 
s hodinami 
počítače 

Synchronizujte datum a čas s počítačem: 
> Klikněte na [Synchronizace s hodinami 

počítače]. 

Firmware 
Update… 

Software kamery (Firmware) je možné 
aktualizovat. Aktuální data firmwaru lze 
stáhnou z internetových stránek 
www.testo.com/irsoft 
1. Klikněte na Firmware Update…. 
- Otevře se dialog Windows pro otevření 

souboru. 
2. Vyberte soubor Update a klikněte na 

[Otevřít]. 
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Funkce  Nastavení 

Zadání 
aktivačního kódu 

V kameře je možné aktivovat další funkce: 
> Zadejte aktivační kód (activation code) a 

klikněte na [Potvrdit]. 
 
 

6.9. Video (pouze testo 885 / 890) 
Pomocí funkce videa je možné termosnímek z kamery živě zobrazit 
a zaznamenat v počítači.  
S přístrojem testo 885-2 a testo 890-2 je možné plně radiometrické 
videoměření a funkce záznamníku (volitelná funkce přístroje). 
>  Vyberte záložku Video 
Pracovní prostor: 

 
1 Video stream 
2 Zvolené teplotní body 
3 Profil 
Velikost oblastí může být změněna podržením a přesunutím hranic 
oblastí. 

Zobrazení informací o souboru videa 
> Klikněte na Info pro otevření dialogového okna. 
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6.9.1. Vytvoření / zrušení propojení 
Propojení s kamerou lze vytvořit a opět zrušit.  
> Pro vytvoření propojení s kamerou klikněte na Připojit  
- Kamerový obraz se zobrazí v softwaru. 
> Pro zrušení propojení klikněte na Odpojit. 

6.9.2. Nastavení 
Nastavení termokamery může být provedeno pomocí Softwaru. 

Inicializace auto-focus 
Tato funkce je k dispozici pouze pokud byla v termokameře 
zapnuta funkce autofocus před jejím připojením. 
> Stiskněte Autofocus. 

Inicializace manuálního Shutteru 
> Stiskněte Shutter. 

Aktivace a deaktivace funkce automatického Shutteru  
V případě stabilního prostředí a zapnutého zahřívání senzoru 
termokamery může být vypnut automatický shutter pro zabránění 
přerušení v záznamu videa. Odchylky v přesnosti a kvalitě obrazu 
jsou zanedbatelná v období až 60 minut.  

 
 

 

Zákaz spuštění shutteru platí i při odpojení termokamery. 
Pro opětovné spuštění restartujte termokameru.  

 
 

> Stiskněte automatický Shutter. 
Pokud je Automatický Shutter zvýrazněn oranžově, je funkce 
spuštěna.  

Změna barevné palety 
 
 

 

Nastavení palety je zachováno i při odpojení termokamery 
od počítače.  

 
 

>  Stiskněte  a vyverte odpovídající paletu z rozevíracího 
seznamu.  
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6.9.3. Záznam videa / sekvence 

Start “Průvodce pro nastavení záznamu” a vyberte “Mód 
záznamníku” 

1. Klikněte na Nastavení záznamu . 
- Otevře se Průvodce pro nastavení záznamu. 
- Záložka Úvod  Obsahuje vysvětlení záznamové funkce. Tato 

záložka může být skryta výberem:  Nezobrazovat tuto 
stránku znovu. 

2. Stiskněte záložku Mód záznamu. 
3. Vyberte požadovaný mód záznamu: 

• Záznam videa: zaznamenává videosekvenci. 
• Záznam sekvence (pouze pro testo 885-2 a testo 890-2 s 

dovybavením Plně radiometrického videa): Záznam 
sekvence jednotlivých snímků s definovaným startem a 
ukončením  záznamu a definovaným intervalem mezi 
snímky. 

Záznam videa: nastavení 
Může být nastavena složka pro uložení, jméno, formát, maximální 
velikost nebo délka videosouboru. 
4. Stiskněte záložku Nastavení. 
5. Soubor: Stiskněte [Procházet…] a zvolte parametry nastavení: 



6 Používání softwaru 

 

57 

 

Video může být uloženo v různých formátech: 
• MPEG soubor (Pouze termokamery 33 Hz)/WMV 

soubor (kompresovaný nebo nekompresovaný): 
Videosoubor ve kterém jsou čista data snímku ale 
ne nameřené hodnoty (údaj o teplotě nebo vlhkosti). 
Existující obrázky značek (Měřicí body a profilové 
linie) jsou také uloženy v datech, ale nemohou být 
samostatně měněny nebo smazány. Pokud je 
vložen obrazový bod v době kdy je prováděno 
zachtávání videa dojde k vytvoření grafu okamžitě, 
ale není automaticky ukládána. Uložení 
naměřených hodnot jako obrázku nebo exportování 
naměřených hodnot jako EXCELový soubor musí 
být provedeno po záznamu videa manuálně pomocí 
stisknutí odpovídajících tlačítek a záložek pro každý 
průběh teplot samostatně. 

• VMT soubor (plně radiometrické video, pouze pro  
testo 885-2 a testo 890-2 s dokoupenou funkcí plně 
radiometrického videa): V každém snímku videa 
jsou uloženy všechny značky. 
Uložený soubor může být přehrán v testo IRSoft a 
dodatečně analyzován přidáním nebo změnou 
obrazových značek. 
Počet jednotlivých souborů zaznamenaných za 
jednu sekundu koresponduje s frekvencí 
termokamery a systémem počítače. Viz szstémové 
požadavky, ale maximálně 25 snímků za sekundu.  

 

> Vyberte složku a vložte jméno souboru. 
> Vyberte formát a stiskněte [Uložit]. 

6. Ukončit záznam po…: Vyberte MB (limit odpovídá velikosti 
souboru v megabytes, max. 10 000 MB) nebo sec (omezit 
podle délky v sekundách, max. 86400 s, to odpovídá 24 h) a 
vložte požadovanou velikost nebo délku trvání pro video. 

Záznam sekvence: nastavení 
Mohou být nastavena kritéria startu, interval záznamu, jméno a 
formát souboru. 
4. záložka Start: vyberte kritéria pro start a vložte parametry: 

• Ihned: záznam začne okamžitě po stisknutí Start záznamu. 
• Limitní hodnota bude buď překročena nebo podkročena: 

záznam bude odstartován při prvním překročením nebo 
podkročením nastavené teploty po stisknutí tlačítka Start 
záznamu. 
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• Časová spoušť: záznam začne probíhat po uběhnutí limitu 
(max. 24 h 00 min, min. 0 h 1 min) po stisknutí Start 
záznamu. 

5. záložka Interval: vložte počet snímků, které mají být uloženy a 
interval záznamu (min. 3 s). 

6. záložka Soubor: vyberte formát souboru a vložte 
parametry/nastavení: 

 

Sekvence může být uložena v různých formátech: 
• BMT soubory: 

Sekvence jednotlivých snímků sekvence je uložena 
jako individuální snímky (termosnímky). Obrazové 
značky (Měřicí body a teplotní řezy) jsou také 
uloženy v jednotlivých snímkách a nemohou být 
následně změněny nebo smazány. 
Pokud je vložena obrazová značka během záznamu 
sekvence záznam hodnot v diagramu je spuštěn 
automaticky, ale data nejsou automaticky ukládány. 
Ukládání naměřených diagramů jako obrázek nebo 
exportování do Exelového souboru musí být 
provedeno manuálně přes odpovídající tlačítka. 
Jednotlivé termosnímky sekvence mohou být 
zobrazeny v záložce Analýza a může být 
provedena jejich detailní analýza. 

• VMT Soubor (plně radiometrické video, pouze pro 
testo 885-2 a testo 890-2 s dokoupenou funkcí plně 
radiometrického videa): Video soubor, kde v 
každém snímku videa jsou uloženy všechny body 
měření. 
Uložený soubor může být přehrán a dodatečně 
analyzován přidáním nebo změnou obrazových 
značek. 

 

> VMT: stiskněte [Procházet…], vyberte složku a název 
souboru a stiskněte [Uložit]. 

> BMT: stiskněte [Procházet…], vyberte složku a stiskněte 
[OK]. Vložte předponu názvů souborů. 

Uložení nastavení záznamu 
7. Stiskněte záložku Shrnutí. 
8. Zkontrolujte nastavení a stiskněte [Konec]. 



6 Používání softwaru 

 

59 

Start/konec záznamu 
 

 

Video je uloženo se zvoleným názvem a umístěním, které 
bylo nastaveno v nastavení.  

 

- Nastavení záznamu bylo provedeno. 
> Stiskněte Start záznamu. 
- Záznam je spuštěn. 

 
 

- Diagramy nastavených měřicích bodů/řezů jsou zaznamenány 
po spuštění záznamu videa. To umožňuje získat diagramy dat, 
která odpovídají uloženému videu. 

> Konec záznamu manuálně: stiskněte Konec záznamu. 
- pokud není záznam ukončen manuálně, je ukončen 

automaticky v závislosti na nastavení. 

6.9.4. Přehrávání/analyzování/ukládání videií 
Uložený soubor VMT může být přehrán v IRSoft a analyzován 
použitím teplotních zanček. Není možné přehrát uložené soubory 
formátu MPEG/WMV- v testo IRSoft. Pro tyto použijte samostatný 
software (např. Windows Mediaplayer (doporučený) nebo 
VLC Player). 

Otevření videosouboru  

1. Stisknete Otevřít . 
2. Vyberte videosoubor a stiskněte [Otevřít]. 

Přehrávání videosouboru 
 
 

 

V zaznamenané sekvenci v režimu snímání není 
přehrávání v reálném čase, ale s časovým odsupem 
(vzorkovací rychlosti kamery). In logger sequence 
capturing mode, video playback is not carried out in real 
time but in time lapse (with the image refresh rate of the 
camera). Časová značka jednotlivých snímků odpovídá 
skutečné době nahrávání. 

 
 

> Spuštění přehrávání: Přehrát. 
> Pozastavení přehrávání: Pauza. 
> Přejít na začátek: Na začátek. 
> Zobrazit konkrétní vzorek (individuální snímek): vložte číslo 

daného vzorku Snímek a stiskněte Jdi na nebo viberte snímek 
pomocí . 
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Analyzování a znovuuložení uložených videií 
Analyzační funkce (viz výše) mohou být také aplikovány na uložený 
VMT soubor. Soubor může být uložen s novými / změněnými 
analyzačními daty.  
1. Stiskněte Uložit jako. 
- Otevře se dialogové okno Windows pro uložení. 
2. Vložte jméno souboru, vyberte formáto souboru a stiskněte 

[Uložit]. 
3. Stiskněte [OK]. 

Návrat zpět do módu záznamu 
> Stiskněte Připojit pro opětovné připojení kamery  

 Určení naměřené hodnoty v bodu snímku 
Pro určení teploty v bodě v termosnímku. 

1. Stiskněte . 
- Měřicí bod je vložen do snímku. 
- Aktuální teplota v daném bodě je zobrazena na pravé straně 

vedle snímku.  
- Průběh teploty v daném bodě je zobrazen v grafu pod 

snímkem. 

 Vytvoření teplotního řezu 
Zobrazení teplotní linie. 

1. Stiskněte . 
- Teplotní řez je vložen do snímku. 
- Min./max./průměrná teplota odpovídající teplotnímu profilu je 

zobrazena na pravo od snímku.  
- Aktuální teplotní graf měřených bodů je zobrazen pod snímkem. 

Smazání/přesunutí obrazových značek v termosnímku 
> Klikněte na značku v termosnímku. 
- Značka se zvýrazní červeně. 

> Pokud chcete smazat měřicí bod: stiskněte Smazat . 
> Pokud chcete přemístit měřicí bod: držte stisknuté tlačítko miši 

a pohybujte bodem. 
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Vytvoření snímku 
Jeden snímek ze zaznamenaného videa může být uložen a 
exportován jako teplotní snímek obsahující teplotní body. K 
termosnímku není připojen reálný snímek. 

1. Stiskněte . 
- Otevře se dialogové okno pro uložení souboru. 
2. Vložte název souboru. 
3. Vyberte složku a stiskněte [Uložit]. 

Označení horkého a studeného bodu 

1. Zvolte tlačítko  nebo . 
- Studený nebo horký bod jsou zbrazeny. 

Uložení grafu nameřených hodnot jako obrázek 
Graf naměřených hodnot může být uložen jako obrázek. 

 

 
Pouze obrázek grafu bude uložen – ne naměřená data. 

 

1. Vyberte odpovídající záložku měřicího bodu nebo řezu a 
stiskněte . 

- Otevře se dialogové okno pro uložení souboru. 
2. Vložte jméno souboru. 
3. Zvolte umístění, do kterého to chcete uložit a stiskněte [Uložit]. 

Export naměřených hodnot z naměřeného průběhu jako 
Excelový soubor 
1. Vyberte odpovídající záložku měřicího bodu nebo řezu a 

stiskněte . 
- Otevře se dialogové okno pro uložení souboru. 
2. Vložte jméno souboru. 
3. Zvolte umístění, do kterého to chcete uložit a stiskněte [Uložit]. 

Reserovní zachyceného diagramu 

> Stiskněte  pro restartování zachycených nameřených hodnot. 

Zobrazit mřížku v grafu zaznamenaných hodnot  

> Klikněte na  pro zobrazení mřížky. 
 



6 Používání softwaru 

 

62 

6.10. Archiv (pouze testo 885 / 890) 
Pomocí funkce Archiv je možné provádět správu snímků, které byly 
nasnímány kamerou, která podporuje funkci rozeznání místa 
měření (SiteRecognition).  
V archivu mohou být přidána měřící místa, která jsou automaticky 
opatřena identifikačním číslem (ID). Toto ID je možné přetáhnout 
do kamery, rovněž je možné vytisknout identifikační štítky s ID pro 
aplikaci na měřící místo. Při měření na místě s identifikačním 
štítkem pomocí vestavěného digitálního fotoaparátu automaticky 
přiřadí následně uložené termografické snímky příslušnému 
měřenému objektu (přiřazení se uloží ve snímku). Pro kopírování 
snímků do počítače používejte, prosím, asistenta importu a vyberte 
možnost „přidat do archivu“. Potom se snímky v archivu 
automaticky uloží ke správnému měřenému objektu. 

Pracovní prostor 

 
1 Strom archivu 
2 Informační oblast 
Velikost oblastí může být změněna výběrem a přetažením hranic 
oblastí. 

Otevření snímku z archivu 
> Ve stromu archivu dvakrát klikněte na snímek, který má být 

otevřen. 
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Přidání projektu / adresáře / měřícího místa 
Pro uspořádání dat archivu je možné v archivu vytvořit projekty, ke 
kterým se mohou uložit detaily ve tvaru adresních dat. Pro další 
členění je možné v rámci projektů vytvářet adresáře (jsou možné 
až 3 úrovně adresářů). Objekty měření lze vytvářet přímo v projektu 
nebo v adresářích.  

Funkce Postup 

Přidat projekt (k 
dispozici pouze na 
úrovni archivu) 

> Klikněte na Archiv. 
1. Klikněte na Přidat projekt. 
2. Zadejte název projektu a adresní údaje k 

projektu. 

Přidat adresář (k 
dispozici pouze na 
úrovních projektu a 
adresáře) 

> Klikněte na projekt / adresář, ve kterém 
má být vytvořen adresář. 

1. Klikněte na Přidat adresář. 
2. Zadejte název adresáře. 

Přidat místo 
měření (k dispozici 
pouze na úrovních 
projektu a adresáře)

> Klikněte na projekt / adresář, ve kterém 
má být vytvořen objekt měření. 

1. Klikněte na Přidat místo měření. 
2. Zadejte název objektu měření. 
- Objektu měření se automaticky přiřadí 

jednoznačné ID. 

Úprava archivu 
Strukturu archivu lze přizpůsobit. 

Funkce Postup 

Vyjmout a Vložit 1. Klikněte na prvek, který má být nově 
přiřazen. 

2. Klikněte na Vyjmout. 
3. Klikněte na objekt měření / adresář / 

projekt, kterému má být prvek přiřazen. 
4. Klikněte na Vložit. 

Odstranit prvek 1. Klikněte na projekt / adresář / objekt 
měření, který má být smazán. 

2. Klikněte na Odstranit. 

Nahoru nebo Dolů 
(posuv prvku) 

1. Klikněte na projekt / adresář / objekt 
měření, který má být posunut. 

2. Klikněte na Nahoru nebo Dolů. 
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Další funkce 

Funkce Postup 

Odeslat do kamery 1. Pro přenesení struktury archviu do 
kamery klikněte na Odeslat do kamery. 

- Struktura archivu se přidá do kamery. 

Tisk nového 
štítku… (k dispozici 
pouze pokud 
existují místa 
měření, ke kterým 
ještě nebyl žádný 
identifikační štítek 
vytisknut) 

1. Klikněte na Tisk nových štítků…. 
- Otevře se dialog pro tisk štítků. 
2. Vyberte používaný formát papíru. 
3. Klikněte na štítek, na jehož místě se má 

začít s tiskemidentifikačních štítků. 
- Zvolený štítek je označen číslicí „1“. Další, 

které se tisknou, jsou označeny číslicemi 
„2“, „3“, ….  

4. Klikněte na [OK]. 
- Vytvoří se soubor PDF, který je možno 

vytisknout. 

Hledat… 1. Klikněte na Hledat…. 
- Otevře se dialog pro hledání prvků. 
2. Zvolte si typ prvku, který má být vyhledán. 
> Podle potřeby zadejte kritéria filtru pro 

vyhledávání aby se vymezil počet 
vyhledaných pojmů.. 

3. Kliněte na Hledat. 

Spustit asistenta 
importu… 

1. Klikněte na Spustit asistenta importu…. 
- Otevře se dialog pro vyhledávání 

adresářů. 
2. Vyberte adresář, ze kterého mají být data 

importována a klikněte na [OK]. 
- Otevře se asistent importu. 
3. Pro další postup, viz  Asistent importu , 

strana 9. 

Otevřít naposledy 
importované 
snímky 

> Klikněte na Otevřít naposledy 
importované snímky. 

- Otevřou se všechny snímky z posledního 
importu. 
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Úprava objektu měření 
Snímek je možné manuálně přiřadit objektu měření. Lze vytisknout 
ID-štítek pro měřený objekt. Tato funkce se doporučuje pro 
dotištění markerů pro jednotlivá měřící místa.  

Funkce Postup 

Přidělit snímek… 1. Klikněte na místo měření, kterému se má 
přiřadit snímek. 

2. Klikněte na Přiřadit snímek…. 
- Otevře se dialog Windows pro otevírání 

souborů. 
3. Vyberte snímek, který má být přidělen 

měřenému objektu a klikněte na [Otevřít].

Tisk markeru… 1. Klikněte na měřený objekt, ke kterému má 
být vytištěn ID-štítek. 

2. Klikněte na Tisk štítku… 
- Otevře se dialog pro tisk markerů. 
3. Vyberte používaný formát papíru. 
4. Klikněte na štítek, na jehož pozici má být 

vytištěn marker. 
- Zvolený štítek je označen číslicí „1“. 
5. Klikněte na [OK]. 
- Vytvoří se soubor PDF, který je možno 

vytisknout. 
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7 Tipy a pomoc 
 

7.1. Otázky a odpovědi 
 
 

Otázka/problém Možné příčiny / řešení 

Jak je možné software 
odinstalovat? 

> Pro odinstalování vložte CD 
s programem a řiďte se pokyny 
asistenta pro odinstalování.  
Pokud se postup automaticky 
nespustí, spusťte soubor 
Setup.exe.  

Jak se získají informace o 
aktualizacích softwaru? 

> Dejte pozor, aby byla pod záložkou 
Nastavení ve skupině Aktualizace 
programu aktivována funkce 
Automatická kontrola. 

Je-li tato funkce aktivována, obdržíte 
pravidelně informaci, jakmile je 
k dispozici nový update. 

Jak je možné provést 
aktualizaci softwaru? 

Při aktualizování softwaru není 
zapotřebí odinstalovávat existující 
verzi. 
1. Stáhněte si update softwaru 

z Internetu do Vašeho počítače. 
2. Proveďte instalaci nové verze, viz 

Instalace softwaru / ovladače 
strana 8. 

Jak může být Archiv 
kopírován na jiný počítač 

Prosím spojte se se servisním 
oddělením pro detailnější informace. 

Nelze provést konfiguraci 
kamery. 

> Zkontrolujte, jestli byl přístroj 
rozpoznán počítačem. 

> Zkontroluje připojení mezi přístroje 
a počítačem. 

Asistent importu se 
nespouští. 

> Spusťte IRSoft dřív, než připojíte 
kameru. 

> Zkontrolujte, jestli je asistent 
importu aktivován: záložka 
Kamera | Asistent importu. 

Místo naměřené hodnoty 
se zobrazuje --- nebo +++.

Naměřená hodnota byla při snímání 
IR-snímku mimo měřící rozsah. Pro 
zvolený měřící bod není k dispozici 
žádná naměřená hodnota. 
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Otázka/problém Možné příčiny / řešení 

Místo naměřené hodnoty 
se zobrazuje   xxx. 

Naměřená hodnota je 
nevypočítatelná. 
> Zkontrolujte přijatelnost nastavení 

parametru. 

Vlhkostní snímek je 
znázorněn celoplošně 
jednou barvou. 

V kameře nebyly správně zadány 
parametry Teplota a Vlhkost. Bez 
těchto hodnot není možné vlhkostní 
snímek znázornit korektně.  
> Opravte nastavení parametrů. 

 

Pokud nemohly být Vaše otázky zodpovězeny, obraťte se, prosím, 
na svého prodejce nebo na servis Testo. Kontaktní údaje naleznete 
na zadní straně tohoto dokumentu nebo na internetových stránkách 
www.testo.cz. 
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