
Épülettermográfi a.

Egyszerűen többet látni Testo hőkamerával.
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A Testo hőkamerákkal gyorsan, roncsolásmentesen 

és megbízhatóan tárhatjuk fel a lehetséges építési 

hiányosságokat.

A fellépő energiaveszteségek, hőhidak és légszigetelési 

hiányosságok is kimutathatóak a hőképen. Miközben más 

módszerek a vezetékek- és csőrendszerek megbontásával 

járnak, a Testo hőkamerákkal egyetlen pillantás is elegendő. 

A Testo hőkameráknál egyedülálló a felületi nedvesség 

eloszlás kimutatása, a penészképződéssel veszélyeztetett 

helyek lokalizálásához.

Egyszerűen többet látni - érintésmentesen.

Épülettermográfi a

Testo hőkamerák az épülettermográfi ában:

• károk megelőzése és költségcsökkentés

• kiemelkedően éles képek

• garantáltan gyors és átfogó elemzések

• intuitív menüvezetés

• nagy képrész vizsgálat, a nagylátószögű objektív 

segítségével

Optimális képfelbontás, magas minőségű alkatrészek, 
„Made in Germany” német minőség:  Egyszerűen 
jobb hőképek, a több, mint 60 éves méréstechnikai 
tapasztalattal rendelkező Testo-val.
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Mi is az a termográfi a?

Minden objektum, amely melegebb, mint 

-273 Celsius fok (abszolút nulla) infravörös 

sugarakat bocsájt ki. Ezek az infravörös 

sugarak emberi szemmel nem láthatók. A 

hőkamerák ezeket a sugarakat elektromos 

jelekké alakítják, és ezek a jelek hőkép 

formájában jelennek meg az emberi szem 

számára.

Mindennapos használat, épületgépészeti területen

A kiváló minőségű detektornak és objektívnek, valamint az 

intelligens rendszermegoldásoknak köszönhetően, egyetlen 

részlet sem marad rejtve: nagyméretű panoráma, és az apró 

részleteket is felfedő kisebb képek segítségére vannak. 

Az intuitív menüvezetés mellett, az IRSoft magyar nyelvű 

szoftver garantálja a gyors és professzionális

képelemzést.  A Testo hőkamerák k iemelkedő 

termikus érzékenységüknek így, már a legkisebb 

hőmérsékletkülönbségeket is kimutatják. A Testo 

hőkamerákkal időt, pénzt és energiát takarít meg az 

épülettermográfiás mérések során, továbbá ügyfelei számára 

biztosíthatja az optimális energiahatékonyságot.

Magas minőségű, intuitív, megbízható

Az intuitív és felhasználóbarát menüvezetés, minden 

helyzetben garantálja a rugalmasságot és a megbízhatóságot. 

A professzionális képfeldolgozásban az IRSoft PC szoftver 

elemző funkciója segít, mellyel a pontos képelemzés, és 

könnyen áttekinthető jegyzőkönyv készíthető. A szoftver 

TwinPix funkciója pedig az átfedést biztosítja a valós és az 

infra képek között, így az infra és a valós kép a számítógépen 

egy képként jelenik meg.

Optimális képminőség, innovatív technológia

A Testo kínálatában a mérési feladatára legalkalmasabb 

kamerát megtalálja. Legyen szó bármely alkalmazásról, 

a magas minőségű germánium optika és a kiváló detektor 

optimális képminőséget biztosít. A szabadalmaztatott testo 

SuperResolution technológia segítségével a képminőség egy 

osztállyal javul, így négyszer több pixelt és 40%-kal jobb 

geometriai felbontást kap. A szoftverrel így megapixeles 

minőségben, 1280 x 960 pixel felbontásban is elemezheti 

képeit.
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A termográfia, mint a lehetséges építési hiányosságok feltárásának eszköze, már bizonyította fontosságát. A Testo 

hőkamerákkal megbízhatóan kimutathatók az energiaveszteségek, ügyfeleinek pedig segíthet az energiahatékony 

kivitelezésben.

Testo hőkamerák az
épülettermográfi ában.

Épülettermográfi a

1. Építési hiányosságok feltárása és 

minőségellenőrzés 

A Testo hőkamerákkal végzett elemzés gyors és hatékony 

módszer a lehetséges építési hiányosságok feltárására. Sőt, 

a Testo hőkamerák kiválóan alkalmasak állagmegóvásra, 

minőségellenőrzésre, és az építési előírások betartásának 

ellenőrzésére. A fellépő energiaveszteségek, nedvesség, és 

légszigetelési hiányosságok a hőképen mind kimutathatók. 

Hála a  hőkameráknak - bontásmentesen - deríthetők fel a 

hőszigetelés hiányosságai és az építési hibák.

2. Épületenergetikai felméréshez és konzultációhoz

Az infravörös méréstechnika kiválón alkalmas a fűtés és 

klimatizálás során fellépő energia veszteségek gyors és 

hatékony elemzésére. A Testo hőkamerák nagy felbontása 

olyan részletes képet mutat a hőszigetelési hibákról és 

hőhidakról, hogy ideálissá teszi azt, az ablakok és ajtók, 

külső vázszerkezetek, radiátorban keletkező légbuborékok, 

vagy a tetőszerkezetek, de akár egész épület homlokzatok 

burkolatában keletkező energiaveszteségek rögzítésére 

és dokumentálására. A Testo hőkamera tökéletes eszköz 

az átfogó diagnosztikához és karbantartáshoz, valamint az 

energetikai felmérés  nyújtásához. 
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4. Fűtési rendszerek egyszerű ellenőrzése és 

kivitelezése

Testo hőkamerával egyszerűen és az intuitív kezelés révén 

gyorsan, megbízhatóan ellenőrizhetőek a fűtés-, klíma-, 

és szellőztető rendszerek. Egyetlen pillantás is elegendő 

az egyenetlen hőmérséklet eloszlások feltárásához, és 

az eliszaposodott és eltömődött fűtőtestek megbízható 

kimutatásához.

5. Hajszálrepedések lokalizálása

Csőtörés gyanúja esetén gyakran csak a teljes fal vagy 

a padló felbontása a járható út. Testo hőkamerával 

csökkenthetőek a károk és minimalizálhatóak a költségek: a 

padlófűtés és az egyéb, nehezen hozzáférhető csővezetékek 

szivárgásai bontás nélkül is pontosan lokalizálhatók, ezzel 

pedig a minimumra csökkenthetők a bontási területek, a 

javítás költségei pedig jelentősen csökkennek.

3. Építőelem vizsgálat egyetlen pillantással

A nagyméretű épületek termográfiás vizsgálata kihívással jár. 

Térbeli korlátok adódhatnak: a szomszédos épületek, falak, 

folyosók miatt egyetlen felvételt készíteni a kiértékeléshez 

szinte lehetetlen feladat. Ilyenkor jön jól  a Testo hőkamera 

panoráma asszisztens funkciója, mely sok kis képből 

automatikusan egyetlen panorámaképet állít össze. A 

termikus anomáliák beazonosításához és elemzéshez 

nincs szükség külön adminisztrátora, hiszen a hőkamera 

automatikusan megjeleníti és összehasonlítja a képeket, 

segítségével pedig a hőveszteségek az egész létesítményen 

láthatóvá válnak.
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6. Nedvesség okozta károk vizsgálata

A vizesedő falakat  nem minden esetben a szivárgó 

vízvezeték okozza. Az eldugult lefolyók, vagy az eltömődött 

szűrők is okozhatnak ilyen jellegű károkat. A falakon fel- 

vagy beszivárgó víz, az ereszek és vízelvezetők hibás 

kivitelezéséből is adódhatnak. A Testo hőkamerákkal 

megtalálhatók a padló nedvesedésének, vagy az esővíz 

beszivárgásának okai, mielőtt a víz még nagyobb károkat 

okozna.

7. Penészképződés megelőzése

A hőhidak energiaveszteséget jeleznek. A környezeti 

levegő páratartalma miatt ezen a helyeken kondenzáció 

is kialakulhat. A Testo hőkamerákkal kimutathatóak a 

penészedésre hajlamos területek, mint pl. falak, sarkok, 

mennyezet: a veszélyeztetett területek pirossal, míg a 

kockázatmentes részek zölddel jelennek meg a hőképen. 

Testo hőkamerák a mért környezeti paraméter adatokat - 

környezeti hőmérséklet, páratartalom és harmatpont - egy 

vezeték nélküli érzékelő továbbítja a hőkamerákba, ezzel 

garantálva a pontos mérést és a hőképen egy pillantás alatt 

láthatóvá teszik a penészedéssel veszélyeztetett területeket.

8. Új épületek légtömörségének vizsgálata

Az ajtók, nem megfelelő beépítésének és elégtelen 

szigetelésének "hála", télen a hideg levegő könnyedén

beáramlik, míg a beltéri meleg levegő elszökik az 

épületekből. Eredmény: huzat, elszivárgó hőveszteség 

és magas energiaköltségek. A termográfia és a Blower 

Door teszt kombinációja, egy már jól bevált módszer az 

épület légtömörségének vizsgálatára. Az eljárás során az 

épületekben alacsony nyomást hoznak létre, így a tömítetlen 

fugák és repedések mentén a hideg levegő beáramlik az 

épület belsejébe. Hőkamerás vizsgálattal a tömítetlen 

területek behatárolhatók, így még az épületek burkolása előtt 

van lehetőség a hibák kijavítására, megkímélve pénztárcánkat 

a bontás költségeivel való kiadásoktól.

Épülettermográfi a
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10. Napelemes rendszerek komplex vizsgálata

A napelemes rendszerek vizsgálatának két fő oka van: 

a hibakeresés és a teljesítmény ellenőrzése. A Testo 

hőkamerákkal még nagy távolságból is jól ellenőrizhetők 

akár a kis-, de a nagyméretű napelemes modulok is. 

Azonosíthatóak és felülvizsgálhatóak a meghibásodott cellák, 

modulok, elektromos berendezések, ezáltal biztosítható a 

gazdaságosabb működés. A napsugárzás erőssége fontos 

paraméter, a szolár módban az intenzitás értéke a hőképpel 

együtt elmenthető és így rendelkezésre áll a szoftveres 

kiértékelés során.

9. Tető szivárgási pontjainak pontos meghatározása

A tetőszerkezetek átnedvesedett részei - különösen 

lapostetők esetén-, a sérülésmentes területekhez képest, 

hosszabb ideig tárolják a napsugárzásból származó hőt, 

ennek következtében a tető éjjelente egyenetlenül hűl le. Az 

így keletkezett hőmérsékletkülönbséget kihasználva a Testo 

hőkamerák pontosan megmutatják azokat a területeket, ahol 

a tetőn nedvesedés, vagy egyéb, szigetelés okozta probléma 

áll fenn.
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Kimagaslóan jó képminőség

A hőkamera szíve a detektor. A Testo nagy hangsúlyt fektet 

a magas minőségre. A Testo hőkamerák pixel száma 160 x 

120 pixel felbontástól, 640 x 480 pixel felbontásig terjed. A 

kiváló minőségű germánium optika segítségével garantálható 

az optimális képfelbontás. A SuperResolution technológiával 

a képfelbontás elérhető az 1280 x 960 pixel felbontást is. 

A hőmérsékleti különbségek pontos kimutatásához a legjobb 

termikus érzékenység (NETD) nélkülözhetetlen. A Testo 

hőkamerák kiváló képminőséggel (NETD-vel) rendelkeznek, 

akár <30 mK hőmérséklet felbontás is elérhető, így ennek 

köszönhetően már a legkisebb hőmérsékleti különbségek is 

kimutathatók.

A Testo hőkamerákat a kiváló képminőség és az intelligens technológiai elemek jellemzik. A termográfiás 

alkalmazásokhoz fejlesztve, a Testo mérnökei a magasfokú megbízhatóság és hatékonyság mellett az innovatív 

technológiát is felhasználják a hőkamerák továbbfejlesztéséhez. Így, minden Testo hőkamera intuitív kezeléssel és 

fejlett műszaki háttérrel rendelkezik.

Innovatív technológia – egyszerű használat.

Épülettermográfi a
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Csatlakoztathatóság testo 605i és testo 770-3 

műszerekhez

A hőkamerák vezeték nélkül csatlakoztathatók testo 605i 

- páratartalom-, és hőmérsékletmérőhöz, valamint a testo 

770-3 lakatfogóhoz. A mért értékeket mindkét kompakt 

mérőeszköz Bluetooth-on keresztül továbbítja, mely lehetővé 

teszi, az épületek penésszel veszélyeztetett felületeinek 

gyors lokalizálását vagy a kapcsolószekrények terhelési 

viszonyainak gyors kimutatását.

iOS vagy Android 
verzióban is 
díjmentesen letölthető:
testo Thermography 
App

A testo Thermography App 

A díjmentes testo Thermography App alkalmazással (iOS 

és Android kompatibilis verzió), a riportok gyorsan, online 

menthetők és e-mailben elküldhetők. Az App további 

hasznos eszközöket kínál a helyszíni gyors elemzéshez - 

például további mérési pontok és szöveges megjegyzések 

hozzáadása, hőmérsékleti profil grafikonos megjelenítése. 

Sőt, az App segítségével az okostelefont / táblagépet 

második kijelzőként vagy akár távirányítóként is használhatja.

A testo 865, 868, 871 és 872 hőkamera
új funkciói.

 Ragssza föl és mérjen.
ε és RTC értékek automatikus 
számítása.

testo ε - Asszisztens: Automatikus emisszió beállítás 

A pontos hőképek készítéséhez fontos, hogy a 

fényképezőgépben beállítsa az objektum emissziós tényezőjét 

(ε) és visszatükrözött hőmérsékletét (RTC). A beállítás eddig 

sajnos időigényes volt, és sokszor pontatlan is. Ennek most 

vége a változik a testo ε-Asszisztens programmal: Egyszerűen 

ragassza fel a mérni kívánt objektumra, a csomagban található 

ε-jelölő referencia matricákat. A hőkamerába beépített 

digitális fényképezőgép felismeri a matricát, meghatározza az 

emissziót és a visszavert hőmérsékletet, majd automatikusan 

beállítja az értékeket.

testo SkálaAsszisztens: Összehasonlítható hőképek 

A testo SkálaAsszisztens segítségével a szerkezeti hibák 

és a hőhidak kiértékelése egyszerűbb, mint valaha: a 

hőkép színskála automatikus beállítása megóvja a mérési 

eredmények félreértelmezésétől, automatikusan kiszűri a 

nem kívánt, extrém hőmérsékletet, a szerkezeti hibákat 

egyértelműen jeleníti meg. Segítségével a hőképek 

megbízhatóan összehasonlíthatók, például a szigetelés előtti 

és utáni fázisban. testo 
SkálaAsszisztens 
használata nélkül

testo 
SkálaAsszisztens 
használatával

Please Please 
adaptadapt
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Épülettermográfi a

Megfelelő fókuszálás

A termográfiai mérések előfeltétele a megfelelő fókusz

beállítás. Testo hőkamerákkal az Ön egyéni preferenciái 

szerint választhat a fókuszbeállítások között: választhat kézi, 

automatikus, vagy akár motoros fókuszálást is.

Praktikus panorámakép asszisztens

A nagy kiterjedésű épületek termográfiás vizsgálata igazi 

kihívás. A térbeli korlátok miatt, mint amilyen a falak, 

szomszédos épületek vagy az utcák, sokszor a teljes 

objektumról képet készíteni lehetetlen. Sokszor, még a 

nagy felbontású kamera sem képes a teljes képet egy 

képként megjeleníteni, továbbá, a képek nem lesznek elég 

részletgazdagok. Egészen eddig, az egyetlen megoldás a több 

kép készítése volt, ám ezek egyesével történő kiértékelése 

sajnos rengeteg időt és energiát emésztett fel. Éppen ezért 

a panorámakép asszisztens használata óriási könnyebbség, 

amivel a vizsgált felületet egyetlen képen meg lehet jeleníteni, 

ugyanakkor, a részletgazdagságnak köszönhetően, a 

hőmérséklet különbségek, szabálytalanságok is pontosan 

elemezhetők.
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Teleobjektív és speciális objektív védő

A Testo hőkamerákra mérési helyszíntől függően, más és más 

objektív csatlakoztatható. A sztenderd objektív megkönnyíti a 

mindennapi munkát, viszont az apró részletek feltárásában, 

vagy nagyobb távolságból történő mérés során, a teleobjektív 

alkalmazása a legmegfelelőbb.

Speciális objektívvédő lencse

Az értékes germánium lencséket a karcolódástól, 

porosodástól, egy speciális objektív védő kíméli meg, melyet 

a Testo a hőkamerák védelme érdekében kínál.

Beépített digitális fényképezőgép Power LED-ekkel

A mért felületek dokumentálása gyorsabbá és egyszerűbbé 

válik az infra-, és valós kép készítésével. Mind a digitális valós 

képeket, mind az infra képeket a hőkamera automatikusan 

menti. A valós képek felvételek készítése során, a Power 

LED-ek biztosítják a sötét területek optimális megvilágítását.

Biztonságos szolár mód

A napsugárzás intenzitása nagy szerepet játszik a napelemes 

rendszerek ellenőrzésében. Amennyiben a napsugárzás 

intenzitása alacsony, nem ajánlott a hőkamerás felvételek 

készítése. Szolár üzemmódban azonban a napsugárzás 

intenzitását rögzíti a kamera, és az értéket, a hőképpel együtt 

tárolja, mely az elemzéskor elérhető marad.
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Épülettermográfi a

Parallaxis hiba mentes profi  lézerjelölés

A profi lézerjelölő a bonyolult mérési helyzetekben is

nagy segítséget nyújt, ezzel segítve a könnyű tájékozódást. 

A lézerpont a mérési felületen jól látható, és könnyen 

észrevehető. A kijelzett hőmérséklet annak az adott felületnek 

a hőmérsékletét jelöli, ahova a lézerpont mutat.

Egyedi felületi nedvesség mérés

A penészedésre hajlamos területek, mint pl. a falak, sarkok, 

mennyezet penészesedése Testo hőkamerákkal könnyen 

kimutatható: a veszélyeztetett területek pirossal, míg a 

kockázatmentes részek zölddel jelennek meg a hőképen. A 

Testo hőkamerák a mért környezeti paraméter adatok alapján 

- környezeti hőmérséklet, páratartalom és harmatpont - a 

hőképen egy pillantás alatt láthatóvá teszik a penészedéssel 

veszélyeztetett területeket. A kamerához egy külső, vezeték 

nélküli érzékelő csatlakoztatható, mely a mért környezeti 

paramétereket automatikusan továbbítja, ezzel garantálva a 

pontos mérést.



 13

A SuperResolution technológia.

Egyszerűen többet látni - 

SuperResolution technológiával

A valamennyi Testo hőkamerákban megtalálható SuperRes-

olution technológiával a képminőség egy osztállyal javul: a 

geometriai felbontást 1,6-szorosára nő, azaz a mérési érték 

4-szeresére ugrik. A négyszer több pixel azt jelenti, hogy 

például 160 x 120 –ról, 320 x 240 képpontossá, vagy 640 

x 480 képpontról 1280 x 960 képpontosra nő a felbontás. A 

Testo szabadalmaztatott innovációja a kéz természetes

mozgását használja ki: egymás után több képet készít, majd 

ezeket egy speciális algoritmus alapján egyetlen képként 

jeleníti meg. Az eredmény: négyszer több pixel, jobb geome-

triai felbontás.

A SuperResolution technológiával nagyfelbontású, 1280 x 

960 képpontos hőképek készíthetők. A testo 865, a testo 

868, a testo 871 és a testo 872 hőkamerák által, a SuperRes-

olution technológiával készített hőképeiket akár közvetlenül a 

fényképezőgépben vagy a Thermography App alkalmazásban 

is megtekintheti. 

Nagyfelbontású hőképek

Az optimális termográfiás elemzés valójában nagyon 

egyszerű: minél nagyobb a képfelbontás és magasabb a pix-

elszám, annál részletgazdagabb és élesebb a hőkép. A nagy 

felbontású képmegjelenítés különösen akkor fontos, amikor 

nem lehetséges a mért felületen a közeli mérés, vagy amikor 

a legkisebb hőmérséklet különbségeket is fel kell ismerni. Ily-

enkor minél több részletet lát a hőképen, annál pontosabb 

elemzést végezhet.

Hagyományos hőkép

SuperResolution technológiával

SuperResolution hőkép
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Az IRSoft egy magyar nyelvű PC szoftver a Testo-tól, mely a profi elemzések készítéséhez használható. A hőképek átfogó 

számítógépes elemzését teszi lehetővé: átláthatóan felépített és felhasználóbarát, például az összes elemző funkció 

szimbólumokkal nyomon követhető. Valamennyi funkció értelmezéséhez tippek formájában kap segítséget. A segédletek a 

képek feldolgozását egyszerűbbé, a szoftverkezelést egyszerűbbé teszik. Az IRSoft PC szoftver az összes Testo hőkamerához 

alkalmazható.

IRSoft, a PC szoftver - professzionális 
termográfi ai jegyzőkönyv készítéséhez

Épülettermográfi a

Területenkénti emissziós tényező
megadása a pontos hőmérséklet
elemzéshez

Több kép egyidejű elemzése és
összehasonlítása

Többoldalas 
jegyzőkönyv
készítés az átfogó
dokumentáláshoz

IRSoft – hőképek pontos elemzése

Az IRSoft PC szoftver segítségével a képelemzés egyszerűvé 

válik. A professzionális képfeldolgozáshoz több hasznos 

elemző funkció áll rendelkezésre: így például utólag akár 

területenként, de akár pixelenként is korrigálhatóak a 

különböző anyagok eltérő emissziós tényezői. A hisztogram

funkcióval egy adott terület hőmérséklet eloszlása 

jeleníthető meg, és akár 5 profil vonal is használható a 

hőmérsékleteloszlás-görbe megjelenítésére. A kritikus 

hőmérsékleti értékek kiemelésére lehetőség van a színskála 

megváltoztatására , a hőmérsékleti határértékek és izotermák 

kijelölésére is a hőképen. Sőt, a hőképen tetszőleges számú 

mérési pont kijelölhető, melyekhez szöveges megjegyzés 

fűzhető.

IRSoft – fontos információk már első pillantásra:

A szoftverrel több hőkép egyidejű megnyitása és elemzése is

lehetséges. Az elemzések azonnal láthatóvá válnak a képeken, 

így azok könnyen összehasonlíthatóak. A megváltoztatott 

korrekciók és beállítások akár a teljes hőképen, vagy annak 

csupán egyes részein is végrehajthatók. Lehetséges továbbá, 

hogy az elemzett képre történő kattintással a végrehajtott 

beállításokat a többi megnyitott képre másoljuk, amivel időt 

takarítunk meg.

Jegyzőkönyvek egyszerű és gyors elkészítése

A hőkép és a valós kép az elemzés során egyszerre jelenik

meg, majd a kiértékelésekkel, megjegyzésekkel együtt 

automatikusan a jegyzőkönyvbe átvihető, így a mérési 

eredmények könnyen dokumentálhatóvá válnak. A 

jelentésvarázsló segítségével, lépésről lépésre átfogó 

termográfiás jegyzőkönyvet készíthet. Különböző sablonok 

állnak rendelkezésre a gyors, egyszerű, és átfogó 

elemzések dokumentációjához. A dokumentum sablonok,  

a mérési hellyel, mérési feladattal és a mérés eredményével 

kapcsolatban minden lényeges információt tartalmaznak.  

Ezek mellett, egyénileg meghatározott sablonok is készítésére 

is van lehetőség.

IRSoft a Testo-tól:

• precíz hőkép elemzés

• egyszerű, gyors és profi termográfiai jegyzőkönyv 

készítés

• párhuzamos képelemzés és kép összehasoníltás
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TwinPix – hőkép és valós kép egy képen.

Tökéletes eredmény a Testo TwinPix képátfedéssel

A valós és az infra képen elhelyezett jelölőpontok 

segítségével a két kép tökéletesen egymásra illeszthető. A 

különböző távolságra lévő mérési objektumok is egyszerűen 

összeolvaszthatók, és egyidejűleg egy képben jeleníthetőek

meg.

A beépített digitális fényképezőgéppel rendelkező Testo hőkamerák a valós képet a hőképpel együtt automatikusan eltárolják. 

A két kép, a profi TwinPix képátfedés funkcióval a az IRSoft szoftverben egymásra helyezhető, így az infra és a valós képek 

együttesen, egy képként jelennek meg.

Mutassa meg a lényeget a profi  képátfedés funkcióval

Az elemzés során, a képátfedés funkció a képen való 

tájékozódást segíti, használatával a problémás területek 

pontosan meghatározhatók. Az infra és a valós kép 

átfedésekor az áttetszés intenzitása is állítható. Az infravörös 

határértékek, és az infravörös tartomány meghatározásával 

a kritikus hőmérsékleti határértékek megjelölhetők. A valós 

képen, a problémás területek kiemelhetők és a mért terület 

hőmérsékleti állapota közvetlenül megjeleníthető. Az átfedett 

kép dokumentáció céljából átvihető a végleges jelentésbe.

TwinPix képátfedés funkció 
a számítógépes szoftveren

A TwinPix funkcióval a valós képen felismerhetőek a 
hőmérséklet különbségek.
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Épülettermográfi a

Testo hőkamera kínálat.

testo 865

testo 871

testo 868

testo 872

-  IR felbontás 160 x 120 pixel
-  Beépítet SuperResolution technológia és App 

(max. 320 x 240 pixel)
-  Megjelenített minimális hőmérséklet 

különbség: 0,12 ° C
-  Hideg és meleg pontok automatikus 

érzékelése
-  IFOV-jelzés
-  testo SkálaAsszisztens
-  Pro szoftver PC-n történő kiértékeléshez

-  IR felbontás 160 x 120 pixel
-  Beépített SuperResolution technológia
  és App (max.320 x 240 pixel)
-  Megjelenített minimális hőmérséklet 

különbség: 0,10 °C
-  Hideg és meleg pontok automatikus 

érzékelése
- IFOV-jelzés
- Beépített digitális fényképezőgép
- Thermography App
- testo SkálaAsszisztens- testo ε-Asszisztens
-  Pro szoftver PC-n történő kiértékeléshez

-  IR felbontás 320 x 240 pixel
-  Beépített SuperResolution technológia és 

App (max. 640 x 480 pixel)
-  Megjelenített minimális hőmérséklet 

különbség: 0,06 °C
-  Hideg és meleg pontok automatikus 

érzékelése
-  IFOV-jelzés
-  Beépített digitális fényképezőgép és lézer-

jelölő
-  Thermography App
- testo SkálaAsszisztens- testo ε-Asszisztens
-  Pro szoftver PC-n történő kiértékeléshez
-  Min/max/átlag számítás
- Mérési mód a penész-veszélyének kitett 

területek észleléséhez
-  Bluetooth csatlakozás a testo 605i 

páratartalom-, és hőmérsékletmérő 
műszerhez, és a testo 770-3 lakatfogóhoz

-  IR felbontás 240 x 180 pixel
-  Beépített SuperResolution technológia és 

App (max.480 x 360 pixel)
-  Megjelenített minimális hőmérséklet 

különbség: 0,09 °C
-  Hideg és meleg pontok automatikus 

érzékelése
-  IFOV-jelzés
-  Beépített digitális fényképezőgép
-  Thermography App
-  testo SkálaAsszisztens- testo ε-Asszisztens
-  Pro szoftver PC-n történő kiértékeléshez
- Mérési mód a penész-veszélyének kitett 

területek észleléséhez
-  Bluetooth csatlakozás a testo 605i 

páratartalom-, és hőmérsékletmérő 
műszerhez, és a testo 770-3 lakatfogóhoz

A testo 871 és a testo 872 hőkamera, a testo 605i páratartalom-, és 

hőmérsékletmérő műszerrel együtt is kapható. A hőkamera és a vezeték 

nélküli páratartalom érzékelő együttes használatával a penész kockázat 

azonnal kimutatható, egyszerű, profi módon beazonosítható. A penész-

veszélynek kitett területek - falak, mennyezet, sarkok és mélyedésekben 

– még a penészgomba kialakulása előtt beazonosíthatók.

testo 871 hőkamera szett,
testo 605i páratartalom-, és 
hőmérsékletmérő műszerrel 
Rendelési szám: 0560 8715

+
testo 872 hőkamera szett
testo 605i páratartalom-, és 
hőmérsékletmérő műszerrel 
Rendelési szám: 0560 8724
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testo 885

testo 875i

testo 890

testo 882

- IR felbontás 
320 x 240 pixel

- SuperResolution technológia 
(max. 640 x 480 pixels)

- Rugalmasság a kifordítható 
fogantyú és kijelző révén

- Megjelenített minimális hőmérséklet 
különbség: 0,03 °C

- Széles látószög 30°-os lencsével
- Cserélhető objektívek
- Beépített digitális fényképezőgép power 

LED-ekkel
- Lencsevédő üveg
- Hangjegyzet készítéshez headset
- Hideg/ melegpont azonosítás (min, max, 

átlag)
- Auto-fókusz 
- Panoramakép asszisztens
- Parallax-mentes lézer jelölő
- Szolár mód

- Mérési mód a penész-veszélyének kitett 
területek észleléséhez

- IR felbontás 160 x 120 pixel
- SuperResolution technológia 

(max. 320 x 240 pixel)
- Megjelenített minimális hőmérséklet 

különbség: 0,05 °C
- Széles látószög 32°-os lencsével
- Cserélhető objektívek
- Beépített digitális fényképezőgép power 

LED-ekkel
- Lézer-jelölő
- Lencsevédő üveg
- Hangjegyzet készítéshez headset
- Hideg/ melegpont azonosítás (min, max)
- Szolár mód

- Mérési mód a penész-veszélyének kitett 
területek észleléséhez

- IR felbontás 
640 x 480 pixel

- SuperResolution 
technológia

   (max.1280 x 960 pixels)
- Rugalmasság a kifordítható 

fogantyú és ijelző révén 
- Megjelenített minimális 

hőmérséklet különbség: 0,04 °C
- Széles látószög 42°-os lencsével
- Cserélhető objektívek
- Beépített digitális fényképezőgép power 

LED-ekkel
- Lencsevédő üveg
- Hangjegyzet készítéshez headset
- Hideg/ melegpont azonosítás (min, max, 

átlag)
- Auto-fókusz
- Panoramakép asszisztens
- Parallax-mentes lézer jelölő
- Szolár mód

- Mérési mód a penész-veszélyének kitett 
területek észleléséhez

- IR felbontás 320 x 240 pixel
- SuperResolution technológia 

(max. 640 x 480 pixel)
- Megjelenített minimális hőmérséklet 

különbség: 0,05 °C
- Széles látószög 32°-os lencsével
- Beépített digitális fényképezőgép power 

LED-ekkel
- Lézer-jelölő
- Lencsevédő üveg
- Hangjegyzet készítéshez headset
- Hideg/ melegpont azonosítás (min, max)
- Szolár mód

- Mérési mód a penész-veszélyének kitett 
területek észleléséhez
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Épülettermográfi a

Testo hőkamerák áttekintése.
Jellemzők testo 

865
testo 
868

testo 
871

testo 
872

testo 
875-1i

testo 
875-2i

testo 
882

testo 
885

testo 
890

Infra felbontás (pixelben)
(Detektor mérete)

160 x 120 240 x 180 320 x 240 160 x 120 320 x 240 640 x 480

SuperResolution technológia
(pixelben)

320 x 240-ig 480 x 360-ig 640 x 480-ig 320 x 240-ig (640 x 480-ig) (1280 x 960-ig)

Termikus érzékenység (NETD) 120 mK 100 mK 90 mK 60 mK < 50 mK < 50 mK < 30 mK < 40 mK

Méréstartomány
-20 ... 

+280 °C

-30 ...
+100 °C

0 ... +650 °C

-30 ... +100 °C
0 ... +650 °C

-30 ... +350 °C
-20 ... 

+350 °C
-30 ... +650 °C

Képfrissítési frekvencia 9 Hz 33 Hz*

Normál objektív: FOV 
IFOVgeo / IFOVgeo-SR

31° x 23°  
3,4 mrad

35° x 26°  
2,6 mrad

42° x 30°  
1,3 mrad

32° x 23°
3,3 / 2,1 mrad

32° x 23°
1,7 / 1,1 mrad

30° x 23°
1,7 / 1,06 mrad

42° x 32°
1,13 / 0,71 mrad

Cserélhető teleobjektív: 
FOV IFOVgeo / IFOVgeo-SR
Cserélhető szuper teleobjektív
IFOVgeo / IFOVgeo-SR

– – – – –
(9° x 7°)
(1,0 / 0,6 

mrad)
–

(11° x 9°)
(0,6/0,38 mrad)

5° x 3,7°
(0,27/0,17 

mrad)

(15° x 11°)
(0,42/0,26 mrad)

6,6° x 5°
(0,18/0,11 mrad)

Fókusz Fix fókusz Kézi
Kézi /

Motoros
Kézi / Automata

Elforgatható kijelző – – – – – – –

Elforgatható markolat – – – – – – –

Érintőképernyő – – – – – – –

Magashőmérséklet mérés – (550 °C-ig) (1,200 °C-ig) (1,200 °C-ig)

Középponti hőm. kijelzés

Automatikus hideg/ melegpont 
azonosítás

Min/max terület számítás – – – –

Isotherma funkció – – – – –

Riasztási érték funkció – – – – – – –

Felületi nedvesség
megjelenítése manuális
bevitel alapján

– – –

Páratartalom mérés vezeték nélküli 
páratartalom érzékelővel ** (automa-
tikus mérési érték átvitel valós 
időben)

– – ( ) ( ) – ( ) ( ) ( ) ( )

Szolár mód – –

Hangjegyzet készítés – – – – –

JPEG formátumban mentés – – – – –

Beépített digitális fényképezőgép – 640 x 480 pixel 3,1 MP 3,1 MP

Beépített power LEDs – – – – –

Panorámakép asszisztens – – – – – – –

SiteRecognition technológia – – – – – – –

Videófelvétel 15 mérési ponton
(USB kábellel)

– – – – – – –

Folyamatelemző csomag: képsze-
kvencia rögzítés a műszerben és 
teljesen radiometrikus videómérés

– – – – – – – ( ) ( )

Lézer*** – – – Lézer jelölő Lézer jelölő Lézer jelölő

IFOV figyelmeztetés – – – – –

testo Thermography App – – – – – –

testo SkálaAsszisztens – – – – –

testo ε-Asszisztens – – – – – –

DeltaT – – – – –

( ) Opcionális   Alaptartozék  –  nem elérhető
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**  Vezeték nélküli páratartalom-érzékelők csak az EU-ban, Norvégiában, Svájcban, 
Horvátországban, az USA-ban, Kanadában, Kolumbiában, Törökországban, 
Brazíliában, Csílében, Mexikóban, Új-Zélandon, és Indonéziában.

***  kivéve az USA-t, Kínát és 
Japánt

Gyakorlati előnyök

A detektor mérete megadja, hogy mennyi hőmérsékleti mérőponttal (pixellel) rendelkezik a hőkamera képérzékelője. Minél több a pixel, annál részletgazdagabban és 
élesebben jelennek meg a mért tárgyak a hőképen.

A SuperResolution technológiának köszönhetően a képminőség egy osztállyal javul. pl. a hőkép felbontása négyszer jobb lesz.

Az NETD megadja a legkisebb hőmérsékletkülönbséget, amit a hőkamera pixelenként meg tud különböztetni. Az alacsony NETD biztosítja a legkisebb 
hőmérsékletkülönbség felbontást.

A hőmérsékleti méréstartomány megadja azt az alsó-, felső határértéket, miben a hőkamera mérni és rögzíteni képes a mérési tárgyak hősugárzását.

A képismétlési frekvencia megadja, hogy mekkora a kijelző frissítési gyakorisága másodpercenként.

A normál objektív (könnyű, széleslátószögű objektív) gyorsan rögzít nagy képszeleteket is, így könnyen áttekintheti az adott felület hőmérséklet-eloszlását.

A cserélhető teleobjektív a kisebb felületek, tárgyak mérésében segít, valamint nagyobb távolságból is láthatóvá teszi azokat a hőképen.

A fókuszálás a hőképek élességállításában segít, mely kézzel, motorosan, illetve automatikusan is történhet.

Az elforgatható kijelzőnek köszönhetően több szemszögből is egyszerűen készíthet képeket. A kijelzőn lévő zavaró tükröződések azonnal kiküszöbölhetőek.

Az elforgatható markolat segít a nehezen hozzáférhető helyeken történő felvételek készítésében (pl. padlószint).

Joystick vezérlés mellett átválthatunk érintőképernyős működtetésre.

A magas hőmérséklet opcióval rugalmasan bővíthető a méréstartományt. A magas hőmérséklet szűrővel a mérés 550 °C -tól akár 1,200 °C-ig is lehetséges.

A középpont-mérés állandóan megjeleníti egyetlen pixel hőmérsékletét.

A fényképezőgép kijelzőjén látható hőképen a mérési objektum leghidegebb és legmelegebb része automatikusan megjelenik, ezzel megelőzve a kritikus szintet elérő 
felmelegedést.

A képek minimum és maximum hőmérséklete már a helyszínen, a kijelzőn megtekinthető. Segítségével a kritikus hőméréskletek egyetlen pillantással felmérhetők.

Az optikai színriasztás egyszerűen és közvetlenül behatárolja a hőképen a kritikus területeket. Minden, a definiált tartományon belül elhelyezkedő hőmérsékleti pontot 
más színnel jelöl.

Az optikai színriasztás megmutatja azokat a pontokat, amelyek az előre beállított határérték alá vagy fölé esnek a hőképen.

Minden egyes mérési pontnál megjelenik a relatív felületi nedvesség értéke, mely a külső környezeti hőmérséklet, a levegő páratartalma, valamint a mért felületi 
hőmérsékletből kerül kiszámításra.

A harmatpont értéke minden egyes mérési pontnál megjelenik a kijelzőn. Ez a levegő páratartalmából és a környezeti hőmérsékletből kerül kiszámításra, mely a valós 
időben, a vezeték nélküli páratartalom érzékelő által mért és automatikusan továbbított értékekből áll össze.

Szolár módban a napsugárzás intenzitása rögzíthető a kamerában. A megadott értéket együtt tárolja a hőképpel és ez később képelemzés céljából
elérhetővé válik.

A feltérképezett hibák a hangjegyzet funkcióval automatikusan kommentálhatóak. Ezzel a funkcióval a helyszínen értékes többletinformációkat dokumentálhatunk.

A hőkamera a hőképet JPEG formátumban menti, melyet a szoftver segítségével lehet megtekinteni, és továbbítani pl. e-mailben.

A mért területek dokumentálása gyorsabb és egyszerűbb a párhuzamosan készített infra és valós képekkel együtt. A digitális valós képeket az infra képekkel együtt 
automatikusan menti a hőkamera.

A beépített Power LED-ek garantálják a valós képek készítésekor a sötét területek optimális megvilágítását (testo 881 és testo 890 esetén).

Nagy felületek mérésénél a panorámakép varázsló - a sok kis képből összerakva - segít elemezni és dokumentálni a teljes képet. Nincs szükség külön utólagos 
képösszefűzésre, hiszen a panorámakép funkció a képsorozatot automatikusan egymáshoz illeszti. (csak  testo 885 és testo 890 esetén) 

A SiteRecognition technológia gondoskodik az automatikus helyfelismerésről, vagyis tárolja az időszakos mérési útvonalakat a különböző helyszíneken.

A videómérés során (csak testo 885 és testo 890 esetén) a termográfiai videofelvételek közvetlenül a számítógépre tölthetők. Képenként akár 15 hőmérsékletmérési pont 
rögzíthető, és elemezhető.

A folyamatelemző csomag segítségével a termikus folyamatok közvetlenül a műszerben rögzíthetők, de akár PC-re streamelve is átvihetők, majd később elemezhető, 
hiszen valamennyi hőmérsékletmérési pont folymaatosan rendelkezésre áll.

A lézer jelölés használatával egyszerűen azonosítható a mérendő felületet. A profi lézer jelölés segítségével a lézerpont parallaxis hiba mentesen jelenik meg.

Az IFOV figyelmeztető jelzéssel meghatároztuk a mérési objektumtól való távolságot, azaz a mérési pontméretet és a hőképen megjelenő mérési pontot. Használatával a 
mérési hibák elkerülhetők, mivel a kép pontosan megmutatja, amit mér.

Az ingyenes alkalmazással a jegyzőkönyvek gyorsan elkészíthetők, online menthetők és e-mailben elküldhetők. Küldje el már a helyszínről a hőképeket okostelefonra / 
táblagépre, és használja okoskészülékeit, mint második kijelző - pl. az ügyfelei számára ez sokkal kényelmesebb.

A testo SkálaAsszisztens segítségével a hőkép színskálája automatikusan beállítható, mely megakadályozza a hibás színskálából fakadó képértelmezési hibákat.

A beépített digitális fényképezőgéppel a hőkamera felismeri a referencia matricát (ε -jelölő), meghatározza az emissziós értéket és a visszavert hőmérsékletet, majd 
automatikusan beállítja a megfelelő értékeket.

A DeltaT funkcióval két mérési pont közti különbséget kaphat meg, vagy a mérési pont és egy megadott érték közötti különbséget, a mérési pont és az (RTC) visszavert 
hőmérséklettel között, valamint a mérési pont és a szonda értéke közötti hőmérsékletkülönbségek kiszámítását végzi el.

*  Az EU-n belül és az exportkorlátozás 
nélküli országokban, azon kívül 9 Hz
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