
 

 

 

testo 865, 868, 871, 872 
Korte handleiding  
 

 

 

 

 

Deze korte handleiding beschrijft 
de fundamentele bedienings-
stappen. Gelieve voor de veilige 
omgang met het product en voor 
gedetailleerde informatie de 
gebruiksaanwijzing in acht te 
nemen. 
Die is te vinden op 
www.testo.com onder 
Downloads op de pagina van het 
betreffende product. 

 
 

 

Analysesoftware  
testo IRSoft 

 
Met de software testo IRSoft kunt 
u uw warmtebeelden uitgebreid en 
gedetailleerd analyseren en 
professionele rapporten opstellen.  
 
De software kunt u gratis en 
zonder licentie downloaden onder 
de volgende link: 

 
 
www.testo.com/irsoft 
 

 testo Thermography App 
(voor testo 868, 871, 872) 
 

Gebruik de testo Thermography-app om 
warmtebeelden live over te zetten naar 
smartphone / tablet en om snelle analyses 
en eenvoudige rapporten direct op locatie 
te maken. 
 
Download de app voor Android of iOS 
gratis vanuit de App Store: 
 

        
          testo Thermography App 

 



 

 
 

 
 

 Element Functie 

1 Display Toont infrarood- en echte beelden (behalve 
testo 865), menu´s en functies 

2 Interface-terminal Bevat micro USB interface voor stroomtoevoer 
en verbinding met de computer 

3 - Toets  
- Toets Esc 

- Camera in- en uitschakelen 
- Actie annuleren 

4 - Toets OK 
 

- Joystick 

- Menu openen, functie kiezen, instelling 
bevestigen 

- In het menu navigeren, functie markeren, 
kleurenpalet kiezen 

5 Snelkeuzetoets  
 

Opent de aan de snelkeuzetoets toegekende 
functie; het symbool van de geselecteerde 
functie verschijnt onderaan rechts op het display 

6 Objectief 
infraroodcamera; 
beschermkap 

Registreert infraroodbeelden; beschermt het 
objectief 

7 Digitale camera 
(behalve testo 865) 

Registreert echte beelden 
 

8 Laser Markering van het meetpunt (alleen testo 872) 
9 Trigger Slaat het getoonde beeld op 

10 Accuvak Bevat de accu 
 

  



Camera in- / uitschakelen 

1 - Beschermkap van het objectief (6) nemen. 
 

2 - Inschakelen:  (3) indrukken. 

- Uitschakelen:  (3) ingedrukt houden. 
 

 

Om de meetnauwkeurigheid te garanderen voert de camera ca. om de 
60 s een automatische afstemming van het nulpunt uit. Dit valt te 
horen aan een “klikken”, het beeld blijft heel even stilstaan. 

 

Menu leren kennen 

1 - Op OK (4) drukken om het menu te openen. 
 

2 - Joystick (4) naar beneden / boven bewegen om de functie te 
markeren (oranje omkaderen). 

 

3 - Op OK (4) drukken om de functie te kiezen. 
 

3.1 - Joystick (4) naar rechts bewegen om het submenu (gekenmerkt 
met ►) te openen. 

 

Beeld opslaan 

1 - Op Trigger (8) drukken. 

 Het infraroodbeeld wordt automatisch opgeslagen.  

testo 868, 871, 872: Onafhankelijk van het gekozen beeldtype 
wordt altijd een infraroodbeeld met aangehangen echt beeld 
opgeslagen.  

 

 

Indien een hogere resolutie wordt gewenst: In het menu onder 
Configuratie de functie SuperResolution kiezen. 
@ Meer informatie in de bedieningshandleiding. 

 



 

Beelden weergeven en verwijderen 

1 - Functie Fotogalerij kiezen, procedure zie Menu leren kennen. 
 

2 - Beeld weergeven: Joystick (4) naar links / rechts / boven / 
beneden bewegen om het beeld te markeren, dan op OK (4) 
drukken. 

 

3 - Op  (5) drukken om het beeld te verwijderen. 

 

Emissiegraad instellen 

Functie kan alleen worden opgeroepen bij Beeldtype infaroodbeeld. 

 
De emissiegraad beschrijft het vermogen van een lichaam om 
warmtestraling uit te zenden. Voor correcte meetresultaten kan de 
emissiegraad materiaalspecifiek worden ingesteld. 
Met ε-Assist wordt de emissiegraad en de gereflecteerde 
temperatuur automatisch herkend. 
RTC (Reflected Temperature Compensation) is een correctiewaarde 
voor warmte-instralingen door andere objecten.  

@ Meer informatie in de bedieningshandleiding en in de Pocket 
Guide. 

 

1 - Functie Emissiegraad kiezen, procedure zie Menu leren kennen. 
 

2 - Joystick (4) naar boven / beneden bewegen om het gewenste 
materiaal te markeren, dan op OK (4) drukken. 

 

 

Meetfuncties instellen 

Functie kan alleen worden opgeroepen bij Beeldtype infaroodbeeld. 
  

1 - Submenu Meetfuncties openen, procedure zie Menu leren 
kennen. 

 Het menu met de meetfuncties gaat open: 

• Pixel markering:  

o Eénpuntsmeting: Het temperatuurmeetpunt in het midden 
van het beeld wordt gemarkeerd met een wit dradenkruis 
en de waarde wordt getoond. Bij opgeslagen beelden kan 
het dradenkruis met de joystick worden bewogen om de 
waarde van andere meetpunten af te lezen.  

 
 



o Coldspot, Hotspot: Het laagste resp. hoogste 
temperatuurmeetpunt wordt gemarkeerd met een blauw 
resp. rood dradenkruis en de waarde wordt getoond.  

• Nieuw Min/Max bereik (testo 872): voor een geselecteerd 
bereik wordt de minimale, maximale en de gemiddelde waarde 
weergegeven. 

• Meetbereik: Temperatuurbereik waarin meetwaarden worden 
getoond (ter info). 

• Differential temperature: berekent het verschil tussen twee 
temperaturen. 

 

2 - Joystick (4) naar boven / beneden bewegen om de gewenste 
functie te markeren, dan op OK (4) drukken. 

Kleurenpalet kiezen 

Functie kan alleen worden opgeroepen bij Beeldtype infaroodbeeld. 

1 - Joystick (4) naar beneden / boven bewegen om tussen de 
kleurenpaletten te wisselen. 

 

Beeldtype (infraroodbeeld, echt beeld) kiezen (testo 868, 871, 872) 

1 - Functie Beeldtype kiezen, procedure zie Menu leren kennen. 

 Het beeldtype wisselt automatisch van infraroodbeeld naar echt 
beeld en omgekeerd. 

 

Schaal instellen 

Functie kan alleen worden opgeroepen bij Beeldtype infaroodbeeld. 

 

Automatische schaalverdeling past de schaal voortdurend aan aan de 
meetwaarden van de scène, de aan een meetwaarde toegekende 
kleur verandert.  
Bij handmatige schaalverdeling worden vaste grenswaarden 
gedefinieerd, de aan een meetwaarde toegekende kleur ligt vast 
(belangrijk voor optische vergelijking van beelden).  
De schaalverdeling heeft invloed op de voorstelling van het 
infraroodbeeld in het display, maar geen invloed op de geregistreerde 
meetwaarden. 
Via ScaleAssist wordt, afhankelijk van de binnen- en 
buitentemperatuur, een genormaliseerde schaal ingesteld. 

 

1 - Functie Schaal kiezen, procedure zie Menu leren kennen. 
 

2 - Joystick (4) naar boven / beneden bewegen om Auto, Manueel 
of ScaleAssist te selecteren, en dan op OK (4) drukken. 



 

 De automatische schaalverdeling wordt geactiveerd. A wordt 
rechtsonder op het display getoond. 

 
 

Handmatige schaalverdeling 

1 - Joystick (4) naar links / rechts bewegen, tot Min. temp. (onderste 
grenswaarde) gemarkeerd is. 

- Joystick (4) naar boven / beneden bewegen om de waarde in te 
stellen en dan op OK (4) drukken. 

2 - Joystick (4) naar links / rechts bewegen, tot Min. temp. (onderste 
grenswaarde) en Max. temp. (bovenste grenswaarde) gemarkeerd 
zijn. 

- Joystick (4) naar boven / beneden bewegen om de waarden in te 
stellen en dan op OK (4) drukken. 

3 - Joystick (4) naar links / rechts bewegen, tot Max. temp. (bovenste 
grenswaarde) gemarkeerd is. 

- Joystick (4) naar boven / beneden bewegen om de waarde in te 
stellen en dan op OK (4) drukken. 

 De handmatige schaalverdeling wordt geactiveerd. M wordt 
rechtsonder op het display getoond. 

 

Snelkeuzetoets bezetten 

 
- De snelkeuzetoets (5) is nog een navigatiemogelijkheid, waarmee 

u functies met maar één druk op de toets kunt oproepen. 
 

1 - Joystick (4) naar rechts bewegen om de functie Toetsen instellen 
te kiezen. 

 

2 - Joystick (4) naar boven / beneden bewegen om de gewenste 
functie te markeren, dan op OK (4) drukken. 

 Het symbool van de geselecteerde functie wordt onderaan rechts 
in het display getoond. 

 

3 - Op  (5) drukken om de functie op te roepen. 
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