Termografie budov.
S termokamerami firmy Testo jednoduše více vidět.

Termografie budov

Bezdotykově jednoduše více vidět.

Termokamery testo odhalí rychle a spolehlivě odchylky a závady na pláštích budov nebo ve vnitřních prostorách. Materiály a části staveb se pomocí zobrazovací metody kontrolují

Termokamery testo pro termografii budov:
• chrání před škodami a šetří peníze

naprosto nedestruktivně. Bezdotykově lze určit místa energetických ztrát, tepelných mostů a úniků. Zatímco u jiných

• přesvědčí velmi ostrými snímky

metod se musí systémy vedení a potrubí ve velké ploše

• zajišťují rychlou a rozsáhlou analýzu

rozebrat, s termokamerou testo stačí jeden jediný pohled.

• jsou opatřeny intuitivní obsluhou

V termografii budov je jedinečné zobrazení povrchové
vlhkosti pro rychlou lokalizaci míst, která jsou potencionálně
ohrožena tvorbou plísní.

Optimální rozlišení obrazu, velmi kvalitní systémové
komponenty a kvalita "made in Germany": jednoduše
lepší termografie se značkou testo a více jak 55-ti lety
zkušeností v měřicí technice
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• díky širokoúhlým objektivům zaručují velký výřez
obrazu

Pro každodenní použití ve stavebnictví
Díky vynikající kvalitě detektoru i objektivu a také inteligentnímu systémovému řešení nezůstane přehlédnut již žádný
detail: to platí pro velkoplošné panoramatické záběry stejně
jako pro malé výřezy měřeného objektu. Vedle intuitivní
navigace v menu je počítačovým softwarem IRSoft zajištěna
rychlá a profesionální analýza dat.
Vynikajícím teplotním rozlišením termokamer testo se
rozeznají i ty nejmenší teplotní rozdíly. Termografie budov
s termokamerami testo šetří Váš čas, energii a peníze.
A stará se tak o větší energetickou efektivitu.
Optimální kvalita obrazu a inovační technika
Firma Testo nabízí vhodnou termokameru pro každou aplikaci v termografii budov. Velmi kvalitní germaniovou optikou
a detektorem nejlepší kvality zajišťují termokamery testo optimální kvalitu obrazu pro každou termografickou aplikaci.
Díky patentované technologii SuperResolution se zlepšuje
geometrické rozlišení každého termosnímku o faktor 1,6
- při čtyřikrát více pixelech. Lze tak pořizovat termosnímky
s velmi vysokým rozlišením až do megapixelové kvality
1280 x 960 pixelů.
Výkonné, intuitivní a bezpečné
Intuitivní obsluha a uživatelsky příjemná manipulace nabízí
v každé situaci jistotu a flexibilitu. Výkonný počítačový

Co je termografie?

software IRSoft nabízí rozsáhlé funkce pro profesionální

Všechny předměty, jejichž teplota je vyšší

analýzu Vašich termosnímků: umožňuje zdokonalenou

než mínus 273 stupňů Celsia (absolutní

analýzu snímků, poskytuje předlohy pro komfortní vytvoření

nula), vydávají infračervené tepelné

zpráv a nabízí překrytí reálného snímku a termosnímku

záření, které není lidským okem viditelné.

funkcí TwinPix. Informace obou těchto snímků se tak mohou

Termokamery naproti tomu umí toto

v počítači propojit a zobrazit v jednom náhledu.

infračervené záření přeměnit na elektrické
signály a zobrazit je do termosnímku.
Tepelné záření se tak stane pro člověka
viditelným.
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Termokamery testo
v termografii budov.
Termografie se osvědčila jako nástroj pro odhalení slabých míst vně i uvnitř budov.
S termokamerami testo se lze bezpečně dostat na stopu energetickým ztrátám a lze provádět efektivní
energetické poradenství.

1. Vyhledávání stavebních závad a zajišťování kvality staveb
Analýza pomocí termokamery testo je rychlá a efektivní
metoda, jak odhalit možné stavební závady. Kromě toho se
termokamery testo výborně hodí jako důkaz, zda byla
dodržena kvalita a správné provedení stavebních opatření.
Na termosnímku jsou vidět tepelné ztráty, vlhkost a
netěsnosti budov. Navíc vyhledáte nedostatky v provedení
tepelné izolace a odhalíte poškození stavby - bezkontaktně!

2. Přesná lokalizace netěsností střech
Další možností využití termografie je prověřování plochých
střech z hlediska jejich provlhání. Provlhající oblasti ve
střešní konstrukci uchovávají teplo získané slunečním
zářením déle než neporušená místa. Večer se proto střešní
konstrukce nerovnoměrně ochlazuje. Na základě těchto
teplotních rozdílů ukáže termokamera testo na střeše
přesně oblasti s uzavřenou vlhkostí nebo poškozenou
izolací.
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3. Detailní energetické poradenství
V termografii budov se infračervená technologie výborně
hodí pro rychlé a efektivní analyzování energetických ztrát
při vytápění nebo klimatizaci budov. Termokamery testo
na základě jejich vysokého teplotního rozlišení detailně
zviditelní vadnou izolaci a tepelné mosty. Jsou ideálně
vhodné pro měření a dokumentaci energetických ztrát
na vnějších dveřích a oknech, roletách, výklencích radiátorů,
na střešních konstrukcích nebo celém plášti budovy.
Využijte termokamery testo jako optimálního nástroje měření
pro rozsáhlou diagnostiku a zásahy údržby a vždy, když se
jedná o energetické poradenství.

4. Kontrola systémů vytápění
Vysoké rozlišení termokamer testo umožňuje detailní
kontrolu vytápění. Díky tomu je možné snadno odhalit místa
s nedostatečným nebo příliš vysokým výkonem. Vady se
odhalí velice rychle například i na nepřístupných stropních
instalacích kapilárního vytápění.

5. Sledování a kontrola fotovoltaických zařízení
Existují dva hlavní důvody pro kontrolu fotovoltaických
zařízení: bezpečnost a kontrola výkonu. Fotovoltaické
zařízení přinášejí svůj maximální výkon při plném slunečním
svitu. S termokamerami testo lze malá a velká fotovoltaická
zařízení rozsáhle, bezdotykově a zvláště efektivně sledovat.
Rozpoznají se chybné funkce, zajistí se bezproblémové
fungování všech součástí a tím se dosáhne maximální
hospodárnosti. Díky možnosti zadání důležitých parametrů
měření intenzity slunečního záření je dosaženo další jistoty:
zadaná hodnota se uloží spolu s termosnímkem a je pak při
analýze snímku k dispozici.
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6. Bezpečně na stopě prasklému potrubí
Při podezření na prasklé potrubí často nezbývá nic jiného,
než vybourat celou oblast zdi nebo podlahy. S pomocí
termokamer firmy Testo práce minimalizujete a snižujete
náklady. Úniky u podlahového topení a ostatních
nepřístupných potrubí jsou lokalizovány přesně
a nedestruktivně. Zabrání se tak zbytečnému bourání
a náklady na opravu jsou několikanásobně nižší.

7. Prověřování škod způsobených vlhkostí
Ne každá mokrá zeď má příčinu v prasklém vodovodním
potrubí. Důvodem mokré zdi může být stoupající nebo
prosakující voda díky špatnému provedení okapů a odpadů.
Také ucpané trativody nebo nedostatečná schopnost
vsakování může být původcem škod způsobených vlhkostí.
Termokamery testo bezpečně a rychle lokalizují místo
stoupající zemní vlhkosti nebo prosakujícího kondenzátu.
Dříve než voda způsobí větší škody

8. Prevence tvorby plísní
Tepelné mosty jsou energetičtí marnotratníci. Na takových
místech může uvnitř budovy docházet ke kondenzaci
vlhkosti ze vzduchu. Následně jsou tato místa napadena
plísněmi, s nimiž jsou spojená zdravotní rizika obyvatel.
Z externě naměřené teploty okolí a vlhkosti vzduchu
a z naměřené povrchové teploty vypočítají termokamery
testo pro každý měřicí bod relativní povrchovou vlhkost.
Na displeji se tak zobrazí nebezpečí napadení plísní dříve,
než je ve skutečnosti viditelné: ohrožená místa se zobrazují
červeně, místa bez nebezpečí tvorby plísní se ukazují jako
zelená. Takto lze zavčas zabránit nebezpečné tvorbě plísní
- a to i ve skrytých koutech a výklencích.
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9. Kontrola vzduchotěsnosti u novostaveb
Pokud nejsou dveře nebo okna správně namontována, vniká
v zimním období do objektu studený vzduch, nebo teplý
vzduch z místnosti uniká ven. Následně se tvoří průvan,
zvyšují se ztráty tepla odvětráváním a především se zvyšují
náklady na energie. Velmi se osvědčila kombinace
termografie a testu BlowerDoor. Při tomto postupu se vytvoří
v budově podtlak, takže studený venkovní vzduch může
proudit dovnitř netěsnostmi jako jsou spáry a štěrbiny.
Termokamera přitom výrazně usnadní vysledování
netěsných míst. Netěsnosti jsou tak lokalizovány dříve,
než odstranění závad na opláštění a vnitřní stavební úpravy
novostavbu prodraží.

10. Přehledná analýza pláště budovy
Termografie velkých budov klade na uživatele zvláštní
nároky. Prostorová omezení zdmi, ulicemi nebo
bezpečnostními zónami mohou zapříčinit, že zobrazení
měřeného objektu pouze jediným záběrem není možné.
Termokamery testo tu pomohou zachovat potřebný přehled.
Pomocí asistenta panoramatického snímku je možné spojit
více záběrů pláště budovy do jednoho termosnímku.
Tepelné rozdíly tak lze přehledně rozeznat s vysokým
rozlišením na celém plášti budovy.
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Snadno použitelná - inovační technika.

Termokamery testo nabízejí optimální kvalitu obrazu a inteligentní systémové komponenty. Aby bylo možné provádět
termografické aplikace s co možná největší jistotou a efektivitou, inženýři firmy Testo nejenom vyvinuli inovační
technologie, ale také je v termokamerách ideálně vzájemně sladili. Každá termokamera testo je tak vysoce vyvinutý
termografický systém s intuitivní obsluhou.

Vynikající kvalita obrazu

Pro měření nejjemnějších teplotních rozdílů je dále nezbytná

Srdcem termokamery je detektor na jehož vysokou kvalitu

co možná nejlepší teplotní citlivost (NETD). Termokamery

klade společnost Testo značný důraz. V termokamerách testo

testo nabízejí vynikající NETD menší než 30 mK. Ve spojení

pracují detektory od 160 x 120 pixelů do 640 x 480 pixelů.

s vysokým rozlišením snímku je možné rozpoznat u malých

Ve spojení s vysoce kvalitní germaniovou optikou je tímto

struktur velmi jemné teplotní rozdíly.

zajištěno optimální rozlišení obrazu v každé situaci.
S novou technologií SuperResolution Testo mohou být kromě
toho snímány termosnímky s velmi vysokým rozlišením až
1280 x 960 pixelů
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OPERATION
OK

Ideální ergonomie

Intuitivní obsluha

Aby bylo možné při termografii budov použít termokameru

Intuitivní schopnost obsluhy termokamer testo byla vždy

bezpečně a efektivně, nabízí společnost Testo její

v centru pozornosti vývoje výrobku. Různé typy kamer

zdokonalenou ergonomii. Vedle osvědčeného a praktického

(v pistolovém nebo videokamerovém designu) je možné

pistolového designu existují termokamery testo také

v každé situaci snadno a bezpečně ovládat. S nově

v designu videokamery. Otočný a vyklápěcí displej zde

vyvinutým hybridním ovládáním je možné zvolit vedle

umožňuje také záběry prováděné nad hlavou. Ergonomická

osvědčené obsluhy pomocí joysticku také grafické zadávání

otočná rukojeť navíc dovoluje bezpečnou manipulaci i na

přímo na ploše dotykového displeje.

těžko přístupných místech (např. v blízkosti podlahy).

Aby bylo možné, např. kvůli zabezpečení, mít stále jednu
ruku volnou, nabízí každá termokamera testo možnost
obsluhy jednou rukou pomocí joysticku, jímž je možné
všechny funkce kamery spolehlivě použít.
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Vhodné zaostřování

Praktický asistent panoramatického snímku

Předpokladem každého termografického měření je čistě

Termografie velmi velkých objektů klade na termodiagnostika

zaostřený objekt měření. S termokamerami testo lze

velké nároky. Ten se neustále pohybuje v konfliktním poli

upřednostnit způsob zaostřování měřeného objektu

věrnosti detailu a co možná nejkompletnějšího pokrytí

individuálně: ručně, motoricky nebo automaticky - uživatel

objektu. Aby se nemuselo spravovat, prohlížet a porovnávat

má možnost volby.

více snímků a naopak se mohl jedním pohledem analyzovat
a dokumentovat celý objekt, existuje nyní asistent
panoramatického snímku Testo. Ten jednoduše udělá z více
jednotlivých záběrů jeden celkový pohled. Vznikne tak jeden
snímek s vysokou věrností detailů.
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Flexibilní výměnné objektivy
Termokamery testo mají možnost používat více objektivů,
přizpůsobit se flexibilně různým požadavkům měření.
Standardně je nabízen lehký, širokoúhlý objektiv, pro
umožnění rychlé práce. Vyžaduje-li aplikace rozlišení malých
struktur nebo jsou zapotřebí záběry z velké vzdálenosti, jsou
k dispozici teleobjektivy.

Speciální ochranné sklo objektivu
Aby byly drahé germaniové objektivy uchráněny před
poškozením, nabízejí termokamery testo speciální ochranné
sklo pro optimální zabezpečení před poškrábáním nebo
prachem.

Integrovaný digitální fotoaparát s osvětlovacími LED diodami
Termokamery testo mají integrovaný digitální fotoaparát,
kterým se paralelně pořizuje reálný snímek měřeného místa.
To znamená, že ke každému termosnímku je k dispozici také
odpovídající reálný snímek. Vestavěné osvětlovací LED diody
zaručují, že záběr reálného snímku bude mít i v tmavých
prostorech optimální osvětlení.

Solární mód
Při sledování fotovoltaických zařízení hraje důležitou roli
intenzita slunečního záření. Je-li příliš nízká, není možné
provést termografické měření, které by mělo vypovídající
hodnoty. V solárním módu termokamer testo lze jednoduše
zadat hodnotu slunečního záření. Tato hodnota se již
neztratí, ukládá se s každým termosnímkem a je k dispozici
pro analýzu v počítačovém softwaru.
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Laserové značení bez vlivu paralaxy

Jedinečné měření vlhkosti

Pro udržení přehledu v komplikovaných situacích se na

Termokamery testo zobrazují přímo na displeji kamery místa

displeji termokamer testo zobrazuje laserové označení bodu.

ohrožená tvorbou plísní jako jsou stropy, zdi nebo rohy:

Tento orientační bod odráží zrcadlově, bez vlivu paralaxy,

ohrožená místa jsou zobrazována červeně, místa

měřicí bod, který je laserem na měřeném objektu zaměřen.

nevykazující nebezpečí tvorby plísní se ukazují jako zelená.

Zobrazuje se tak přesně teplota, která na místě je a na

Z externě naměřené teploty okolí a vlhkosti vzduchu a z

kterou právě laser ukazuje.

naměřené povrchové teploty vypočítají termokamery testo
pro každý měřicí bod relativní povrchovou vlhkost. Navíc lze
připojit externí rádiovou vlhkostní sondu, která termokameře
předává parametry okolí a měření je ještě komfortnější.
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Technologie SuperResolution.

Termosnímky s vysokým rozlišením

strukturu, je kvalita obrazu s vysokým rozlišením nezbytná.

Provádět optimální termografii je v zásadě velmi jednoduché:

Protože, čím více se dá z termosnímku rozeznat, tím

čím lepší je rozlišení snímku a čím více pixelů, tím věrnější

přesnější je také analýza.

jsou detaily a jasnější zobrazení měřeného objektu. A právě,
když není možné se při aplikacích dostat velmi blízko
k měřenému objektu nebo je potřeba rozeznat jemnou

Standardní termosnímek

Termosnímek SuperResolution

Technologie SuperResolution

Upgrade - jednoduše více vidět.

až 1280 x 960 pixelů. Tyto termosnímky s výraznou

S technologií SuperResolution se zlepší kvalita obrazu

vypovídací schopností lze pohodlně vyvolat a analyzovat

termokamer testo o jednu třídu, tedy o čtyřikrát více pixelů

počítačovým softwarem.

a geometrické rozlišení o faktor 1,6. Například ze 160 x 120
pixelů je rázem 320 x 240 pixelů nebo z 640 x 480 pixelů se
stane 1280 x 960 pixelů. A to jednoduše aktualizací firmwaru
u všech aktuálních termokamer testo
Tato patentovaná inovace firmy Testo využívá přirozeného
pohybu ruky a naprosto rychle zabírá více snímků za sebou.
Ty se potom pomocí algorytmu propočítají do snímku.
Výsledek: čtyřikrát více pixelů a výrazně lepší geometrické
rozlišení termosnímku. Technologie SuperResolution tak
vytváří termosnímky s extrémně vysokým rozlišením
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Počítačový software IRSoft.

IRSoft – to je výkonný počítačový software pro profesionální termografickou analýzu od firmy Testo. Program IRSoft umožňuje
rozsáhlou analýzu termogramů na počítači. Vyznačuje se jasnou strukturou a vysokým komfortem obsluhy pro uživatele.
Všechny funkce analýzy jsou vysvětlovány pomocí snadno porozumitelných symbolů. Kontextová nápověda dodatečně
objasňuje každou funkci. Tato podpora zjednodušuje zpracování snímků a umožňuje intuitivní obsluhu. Plnou verzi
počítačového softwaru IRSoft obdržíte při dodávce všech typů termokamer.

IRSoft – přesné analýzy termosnímků

Snadná tvorba profesionárních termografických zpráv

Infračervené snímky lze pohodlně zpracovávat a analyzovat

Infračervené a reálné snímky se na obrazovce zobrazují již

na počítači pomocí programu IRSoft. Pro profesionální

během analýzy a jsou automaticky převzaty do zprávy.

analýzu snímků jsou k dispozici rozsáhlé funkce. Je možné

Tím je umožněna profesionální a jednoduchá dokumentace

např. dodatečně korigovat různé stupně emisivity různých

výsledků měření.

materiálů od obrazových oblastí až po jednotlivé pixely.

Asistent vytváření zprávy vede uživatele krok po kroku k

Funkce Histogram zobrazuje rozložení teploty v oblasti

vytvoření úplné a přehledné zprávy. Jsou k dispozici různé

snímku. Pro analýzu teplotních průběhů slouží až pět

šablony zpráv, jak pro krátkou, rychlou, tak také pro podrob-

profilových přímek. Pro vizualizaci kritických teplot na snímku

nou dokumentaci. Předlohy obsahují všechny důležité infor-

je možné zvýraznit jak podkročení a překročení mezních

mace týkající se místa měření, zadání měření a výsledků

hodnot, tak také pixely v určité oblasti teploty. Kromě toho

šetření. Kromě toho lze vytvořit pomocí designeru zprávy

lze stanovit neomezené množství měřicích bodů, označit

vlastní předlohu pro individuální zprávy.

horké a studené body a zpracovávat komentáře k těmto
označeným bodům.

IRSoft – přehled o všem důležitém
Je možné paralelně otevřít a analyzovat více infračervených
snímků najednou. Všechny analýzy na snímcích jsou vidět na
první pohled a lze je mezi sebou porovnávat. Změny
nastavení je možné provádět jak pro celý infrasnímek, tak
také pro jednotlivé výřezy snímku. Navíc je možné jediným
kliknutím přenést aktuální korekce snímku na všechny
otevřené infrasnímky.

Vyhodnocení a porovnání více
snímků současně

Změna stupně emisivity v určité
oblasti pro přesnou analýzu
teploty

S programem IRSoft od firmy Testo:
· přesně analyzujete termosnímky
Vytvoření
několikastránkové
zprávy pro kompletní
dokumentaci

· vytvoříte snadno a rychle profesionální termografické
zprávy
· můžete vyhodnocovat více snímků současně a
navzájem je porovnávat
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TwinPix – termosnímek a reálný snímek
v jednom obraze.
Termokamery firmy Testo s integrovaným digitálním fotoaparátem ukládají automaticky současně infračervený snímek
a reálný snímek. S funkcí profesionálního překrývání snímků Testo TwinPix se mohou tyto oba snímky v počítačovém softwaru
IRSoft položit přes sebe. Informace z termosnímku a z reálného snímku se pak zobrazí společně v jednom obrázku.

Funkce počítačového softwaru:
překrývání snímků TwinPix.

Rozeznání skrytého potrubí pomocí TwinPix i v reálném snímku.

S funkcí Testo TwinPix přímo k perfektnímu výsledku

Profesionálním překrytím snímků od firmy Testo ukážete,

Nastavením bodů, které se v infrasnímku a v reálném snímku

v čem tkví problém

shodují, se obrázky absolutně přesně přes sebe překryjí.

Během analýzy pomáhá překrytí snímků při orientaci

Dokonce i scény měřených objektů mohou bez problému

v obraze a při přesné lokalizaci místa poškození.

v různých vzdálenostech navzájem splynout a zobrazit se

Nastavením úrovně transparentnosti lze regulovat, jak bude

současně v jednom obraze.

intenzivní podíl infračerveného snímku nebo reálného snímku
po překrytí. Kritické teplotní oblasti je možné označit
vložením infračervených hraničních hodnot a infračervené
oblasti. Dokonce i v reálném snímku lze takovým způsobem
nápadné oblasti přímo zvýraznit a teplotní stav měřeného
objektu plasticky zobrazit. Překrytý snímek se uloží pro
dokumentaci do zprávy.
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Termografie budov

Termokamery od firmy Testo.
testo 870
-

Velikost detektoru 160 x 120 pixelů
Technologie SuperResolution (320 x 240 pixelů)
Teplotní citlivost < 100 mK
Široké zorné pole díky 34° objektivu
Velký 3,5“ LCD display
Automatické rozeznání horkých a studených bodů
Snadná obsluha - zapněte a měřte

testo 875
-

Velikost detektoru 160 x 120 pixelů
Technologie SuperResolution (320 x 240 pixelů)
Teplotní citlivost < 80 mK
Velký zorný úhel objektivu 32°
Ochranné sklo objektivu
Solární mód
Automatické rozeznání horkých a studených bodů

testo 875i
-

Velikost detektoru 160 x 120 pixelů
Technologie SuperResolution (320 x 240 pixelů)
Teplotní citlivost < 50 mK
Velký zorný úhel objektivu 32°
Výměnné objektivy
Integrovaný digitální fotoaparát s osvětlovacími LED diodami
Laserové značení
Ochranné sklo objektivu
Hlasový záznam pomocí soupravy sluchátka s mikrofonem
Kalkulace oblastí min. / max.
Solární mód
Mód měření pro detekci míst ohrožených tvorbou plísní
Měřicí rozsah rozšiřitelný do 550 °C

testo 876
-
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Velikost detektoru 160 x 120 pixelů
Technologie SuperResolution (320 x 240 pixelů)
Flexibilní otočný a vyklápěcí displej
Teplotní citlivost < 80 mK
Velký zorný úhel objektivu 32°
Výměnné objektivy
Integrovaný digitální fotoaparát
Ochranné sklo objektivu
Hlasový záznam pomocí soupravy sluchátka s mikrofonem
Kalkulace oblastí min. / max.
Solární mód
Mód měření pro detekci míst ohrožených tvorbou plísní

testo 882
-

Velikost detektoru 320 x 240 pixelů
Technologie SuperResolution (640 x 480 pixelů)
Teplotní citlivost < 50 mK
Velké zorné pole s objektivem s úhlem 32°
Integrovaný digitální fotoaparát s osvětlovacími LED diodami
Laserové značení
Ochranné sklo objektivu
Hlasový záznam pomocí soupravy sluchátka s mikrofonem
Kalkulace oblastí min. / max.
Solární mód
Mód měření pro detekci míst ohrožených tvorbou plísní

testo 885
-

Velikost detektoru 320 x 240 pixelů
Technologie SuperResolution (640 x 480 pixelů)
Flexibilita díky otočné rukojeti a otočnému a vyklápěcímu displeji
Teplotní citlivost < 30 mK
Velké zorné pole s objektivem s úhlem 30°
Výměnné objektivy
Integrovaný digitální fotoaparát s osvětlovacími LED diodami
Ochranné sklo objektivu
Hlasový záznam pomocí soupravy sluchátka s mikrofonem
Měření oblastí (kalkulace min./max. & průměr)
Automatické ostření
Asistent panoramatického snímku
Laserové značení bez vlivu paralaxy
Solární mód
Mód měření pro detekci míst ohrožených tvorbou plísní

testo 890
-

Velikost detektoru 640 x 480 pixelů
Technologie SuperResolution (1280 x 960 pixelů)
Flexibilita díky otočné rukojeti a otočnému a vyklápěcímu displeji
Teplotní citlivost < 40 mK
Velké zorné pole s objektivem s úhlem 42°
Výměnné objektivy
Integrovaný digitální fotoaparát s osvětlovacími LED diodami
Ochranné sklo objektivu
Hlasový záznam pomocí soupravy sluchátka s mikrofonem
Měření oblastí (kalkulace min./max. & průměr)
Automatické ostření
Asistent panoramatického snímku
Laserové značení bez vlivu paralaxy
Solární mód
Mód měření pro detekci míst ohrožených tvorbou plísní

Made in Germany
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Termografie budov

Přehled termokamer Testo.
testo
870-1

Vybavení

testo
870-2

testo
875-1

Velikost detektoru (v pixelech)
Technologie SuperResolution
(v pixelech)
Teplotní citlivost (NETD)

< 100 mK

Teplotní rozsah

Ostření

testo
885-2

testo
890-1

testo
890-2

(320 x 240)

(640 x 480)

(1280 x 960)

< 50 mK

< 80 mK

9 Hz

33 Hz*

–

< 50 mK

33 Hz*

9 Hz
32° x 23°
1,7 / 1,1mrad

manuální

< 40 mK

-20 ... +350 °C

(9° x 7°)
(1,0 / 0,6 mrad)

–

< 30 mK

-20 ...
+280 °C

32° x 23°
3,3 / 2,1 mrad

fixní

Otočný displej

testo
885-1

640 x 480

< 80 mK

–

testo
882

320 x 240

-20 ... +350 °C

–

testo
876

160 x 120

34° x 26°
3,68 / 2,3 mrad

Výměnný teleobjektiv: FOV
IFOVgeo / IFOVgeo-SR

testo
875-2i

-20 ... +280 °C

Obnovovací frekvence
Standardní objektiv: FOV
IFOVgeo / IFOVgeo-SR

testo
875-1i

–

30° x 23°
1,7 / 1,06 mrad

–

manuální / motorické

42° x 32°
1,13 / 0,71 mrad

(11° x 9°)

–

(0,6/0,38 mrad)

(15° x 11°)
(0,42/0,26 mrad)

manuální / automatické

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

(do
550 °C)

–

(do
550 °C)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Zobrazení rozložení povrchové vlhkosti
Manuálním zadáním

–

–

–

–

Měření vlhkosti rádiovou vlhkostní
sondou** (automatický přenos měřené
hodnoty v reálném čase)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

640x480
pixelů

640x480
pixelů

640x480
pixelů

3.1
MP

3.1
MP

3.1
MP

3.1
MP

Otočná rukojeť
Dotykový displej
Měření vysokých teplot

–

–

(do
1.200 °C)

–

(do
1.200 °C)

Rozeznání horkých a studených bodů
Kalkulace oblastí min. / max.
Funkce izoterm
Funkce alarmu

Solární mód
Hlasový záznam
Ukládání JPEG
Integrovaný digitální fotoaparát

–
(

)

–

(

)

3.1
MP

–

640x480
pixelů

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Video-měření s až 3 měřícími body
(přes USB)

–

–

–

–

–

–

–

Balíček pro analýzu procesů. Záznam
sekvence snímků do přístroje a plně
radiometrické videoměření.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

laserový
ukazatel

Asistent panoramatického snímku
Technologie SiteRecognition

Laser***
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(

) volitelně

standardně

– není k dispozici

(

–

)

–

–

Integrované osvětlovací LED diody

–

–
(

)

–

–

laserový
ukazatel

* v rámci EU a pro export do
uvolněných zemí, jinak 9 Hz

–

–

–

(

)

–

(

)

laserový
značkovač

** rádiová vlhkostní sonda pouze v EU, Norsku, Švýcarsku,
Chorvatsku, USA, Kanadě, Kolumbii, Turecku, Brazílii,
Chile, Mexiku, Novém Zélandu, Indonézii

Vaše výhoda v praxi
Velikost detektoru udává, kolika teplotními měřícími body (pixely) je obrazový senzor termokamery vybaven. Čím více pixelů, tím detailněji a jasněji jsou měřené
objekty zobrazeny.
Technologie SuperResolution zlepšuje kvalitu obrazu o jednu třídu, tzn. že rozlišení termosnímku je čtyřikrát vyšší.
Teplotní citlivost (NETD) udává nejmenší možný rozdíl teplot, který může termokamera rozlišit. Čím je tato hodnota nižší, tím menší rozdíly teplot lze měřit.
Teplotní rozsah termokamery udává, do jak vysokých teplot může termokamera měřit.
Obnovovací frekvence snímku udává, jak často se termosnímek obnovuje za jednu sekundu.
Standardní objektiv (lehký širokoúhlý objektiv) snímá velký obrazový výřez a zajišťuje rychlý přehled o rozložení teploty měřeného objektu.
IFOV - zorný úhel jednoho pixelu, SR - SuperResolution.
Výměnný teleobjektiv pomáhá při měření malých detailů a zobrazuje je na termosnímku i z větší vzdálenosti.
IFOV - zorný úhel jednoho pixelu, SR - SuperResolution.
Zaostřování umožňuje přesné zaostření infračerveného snímku. To může probíhat ručně, s pomocí motorku nebo automaticky.
Díky otočnému displeji je možné s jistotou pořizovat termografické snímky z mnoha dalších pozic (např. nad hlavou). Rušivé odrazy na displeji jsou eliminovány.
Otočná rukojeť dovolí bezpečnou manipulaci s termokamerou i na těžko přístupných místech (např. v blízkosti podlahy).
Termokameru lze navíc k ovládání joystickem obsluhovat také přes dotykový displej.
S možností měření vysokých teplot je možné flexibilně rozšířit měřicí rozsah. Použitím vysokoteplotního filtru je možné měření teplot až do 550 °C nebo až do 1 200 °C.
Nejstudenější a nejteplejší místa měřeného objektu se automaticky ukáží na termosnímku zobrazovaném na displeji kamery. Rozeznají se tak přehledně kritické
teploty.
Bezprostředně na místě měření se přehledně zobrazí minimální a maximální teploty na výřezu snímku. Kritické stavy zahřívání jsou na tomto výřezu snímku
rozpoznatelné jediným pohledem.
Optický barevný alarm zobrazí s barevným označením na termosnímku všechny body, jejichž teplota se nachází uvnitř definované oblasti.
Optický barevný alarm zobrazí s barevným označením na termosnímku všechny body, jejichž teplota se nachází nad nebo pod definovanou hraniční hodnotou.
Pro každý měřicí bod se zobrazí hodnota relativní povrchové vlhkosti. Ta se vypočítá z externě určené okolní teploty a vlhkosti vzduchu a také z naměřené
povrchové teploty.
Pro každý měřicí bod se zobrazí hodnota relativní povrchové vlhkosti. Ta se vypočítá z automaticky přenesené okolní teploty a vlhkosti vzduchu naměřené rádiovou
vlhkostní sondou v reálném čase a také z naměřené povrchové teploty.
V solárním módu lze zadat do termokamery hodnotu slunečního záření. Tato hodnota se ukládá ke každému termosnímku a je nakonec k dispozici pro
analýzu ve vyhodnocovacím softwaru.
Pomocí hlasového záznamu je možné jednoduše okomentovat lokalizovaná místa závad. Jsou tím zdokumentovány dodatečné cenné informace přímo na místě
měření.
Termokamera dodatečně uloží termogram ve formátu JPEG. Tento termogram může být otevřen v obvyklých programech.
Paralelně k termosnímku měřeného objektu se ukládá také reálný snímek. Může tím díky současnému zobrazení termosnímku a reálného snímku proběhnout
rychlejší a jednodušší prohlídka objektu.
Integrované osvětlovací LED diody zaručují při záběru reálného snímku optimální osvětlení tmavších oblastí.
Asistent panoramatického snímku umožňuje u velkých objektů měření analýzu a dokumentaci jednoho celkového snímku sestaveného z více jednotlivých obrázků.
Nemusí se tak spravovat, prohlížet a porovnávat více jednotlivých snímků.
Technologie SiteRecognition přebírá funkci rozpoznání, uložení a správy termosnímků pořizovaných během periodických inspekcí s podobnými objekty měření.
Pomocí videoměření je možné přenést termografické videonahrávky přímo do počítače. Ke každému jednotlivému obrázku jsou k dispozici až 3 teplotní měřicí body a lze je
vyhodnotit.
Použitím balíčku pro analýzu procesů můžete automaticky zaznamenávat teplotní proces přímo do termokamery nebo do počítače a analyzovat časový průběh.
Všechny body měření jsou k dispozici v každém okamžiku záznamu.
Laserovým ukazatelem lze pro orientaci na měřeném objektu zobrazit laserový bod. Pomocí laserového značkovače se tento laserový bod navíc zobrazí na displeji
termokamery bez vlivu paralaxy.
*** s výjimkou USA, Číny a Japonska
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Změny, i technického charakteru, jsou vyhrazeny.
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