testo
Thermography
App

Første valg
for enhver jobb.
De nye termografikameraene, testo 865-872 har det beste bildet i sin klasse,
noe som gjør det enklere enn noen gang å undersøke bygninger og f.eks.1
elektriske systemer.

Bare en av mange nye funksjoner: Nettverk
og effektiv termisk monitorering med testo
Termografi App.
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Dette er grunnen til at du også trenger
et termografikamera.
I byggebransjen som i industrisektoren, du effektiviserer din
tid ved bruk av et termografikamera:

•
•

Du utfører hurtig servicearbeid og hindrer dyr «nedetid»
for systemet.
Du forbedrer begrensningene til et pyrometer ved ikke
bare å måle individuelle punkter, men hele flater.
Du håndtere jobber som lekkasjedeteksjon eller tester
på fabrikker og bygningsseksjoner raskere enn før, og
sparer dermed både tid og penger.

Sikrer funksjon og kvalitet:
Identifiserer feil i radiatorer på ett
sekund.

Spar tid og ressurser:
Lokaliserer feil og lekkasjer på
rørledninger.

•

Du kan alltid tilby den beste kvaliteten og sikrer at
dine kunder blir fornøyd - for eksempel ved testing og
presentasjon som viser feilfri montering av isolasjon
eller funksjonaliteten til et varmesystem.
Du vinner nye kunder med dine kunnskaper, støttet av
et termokamera.

•

Vedlikehold av systemer:
Identifiserer unormalt høye
temperaturer i kretser og elektriske
komponenter før skade oppstår.

Oppdager energitap i
bygninger: Identifiser unormalt
høye temperaturer i kretser og
elektriske komponenter før skade
oppstår.

Overbevisende funksjoner
for effektiv termografi.
320
x
240

640
x
480

App

Høy oppløsning og bildekvalitet
Opp til 320 x 240 piksler i detektor – og med testo
SuperResolution - hele 640 x 480 piksler. Bildekvalitet
og oppløsning er ideelle for alle applikasjoner for
entreprenører og industribransjen.
Tilkobling til App og andre Testo måleinstrument.
Lag og send kompakte rapporter på stedet med testo
Termografi App. Overfør måleverdiene fra testo 605i
hygrometer og testo 770 tangampermeter trådløst til
ditt kamera. Dette for å identifisere eventuell fare for
mugg eller å utfylle det termiske bildet med strøm/
spenningsverdier.
Automatisk innstilling av emissivitet
testo ε-Assist funksjon stiller automatisk inn emissivitet
og reflektert temperatur på måleobjektet, og dermed
tilrettelegger for nøyaktig termografi.

color

•

+°C
-°C

Objektivt sammenlignbare bilder
testo ScaleAssist tilpasser den termiske bildeskalaen
til den indre og ytre temperatur på måleobjektet, og
forskjellen mellom dem. Dette sikrer sammenlignbare og
feilfrie termiske bilder av den termiske oppførselen av
isolasjonen i en bygning.

3

Termografikemaeraene testo 865 – 872

Rett modell
for alle måleoppgaver.
testo 865
Slå på, mål, vit mer.

testo 868
Smart nettverkstilkoblet
termografi.

Med 160 x 120 piksler, den ideelle
modellen for å starte med termografi:
Visualiser temperaturforskjeller fra 0,12 ° C,
og automatisk gjenkjenning av varme-kalde
punkter.

Integrert digitalkamera og 160 x 120 piksel
termiske bilder der temperaturforskjeller på
0,12 ° C er synlig. Inklusiv termografi App
så du kan arbeide mer fleksibelt og sende
rapporter fra måle stedet.

testo 871
Smart termografi for deg
med profesjonelle krav.

testo 872
Smart termografi med den
beste bildekvaliteten.

Oppløsning: 240 x 180 piksler, identifiserer
temperaturforskjeller på 0,09 ° C. Inkluderer
digitalkamera og testo Termografi App.
Integrerer måleverdier fra hygrometeret testo
605i og testo 770-3 tangampermeter.
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Profesjonelt termografikamera med 320 x 240
piksler, digitalkamera, lasermarkør app og
nøyaktighet av temperaturforskjeller på
0,06 °C. Integrerer måleverdier fra hygrometeret
testo 605i og tangampermeteret testo 770-3.

Presise termiske bilder er enkelt med
disse funksjonene.
testo ScaleAssist:
Sammenlign termiske bilder
Med testo ScaleAssist, får du riktig evaluering av

ekstreme temperaturer blir automatisk filtrert ut av bilde,

konstruksjonsfeil og kuldebroer presentert enklere enn noen

og er bare presentert når de virkelig er tilstede. Dette

gang før. Funksjonen stiller automatisk inn den optimale

gjør infrarøde bilder sammenlignbare på tross av endrede

temperaturskalaen. Dette hindrer feiltolking som kan være

omgivelsesbetingelser. Dette er av stor betydning for

forårsaket av en falsk evaluering av skalering. Uønsket

eksempler i før-og-etter-bilder.

Without testo ScaleAssist

With testo ScaleAssist

IFOV varsler: Med denne funksjonen vil du alltid
kunne vite hva som kan bli målt på en avstand.

testo ε - Assist:
Setter emissiviteten automatisk
For nøyaktige termiske bilder, er det viktig å sette emissivitet

Bare fest en av referanseklistremerkene (ε-markører) som

(ε) og den reflekterte temperatur (RTC) av objektet som

sendes til måleobjektet. Via det integrerte digitalkameraet,

undersøkes i termografikameraet. Tidligere var dette

gjenkjenner termokameraet klistremerket, bestemmer

komplisert, og med hensyn til den reflekterte temperatur,

emissivitet og reflektert temperatur og setter begge verdiene

mindre nøyaktig. Dette forandrer seg med testo ε-Assist:

automatisk.

Fest testo ε - markør og registrer objektet med
digitalkameraet i termokameraet.

ε og RTC blir automatisk bestemt.

Nøyaktig termografibilde av objektet.
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Termografikameraene testo 865 – 872

Jobb smart
og tilkoblet.
testo Termography App
Med denne testo TermografiAppen som er gratis og
tilgjengelig for iOS og Android, kan kompakte rapporter
utføres raskt, lagres online og sendes via e-post. Bortsett
fra dette, tilbyr App’en nyttige verktøy for rask analyse på
stedet - for eksempel å sette inn ekstra målepunkter, å
bestemme temperaturutviklingen via en linje eller legge til
kommentarer til et termisk bilde. Obs: Med applikasjonen
kan du sende termiske bilder live til din smarttelefon /
nettbrett, og kan bruke den som en ekstra skjerm - for
eksempel som informasjon til kunder.

Testo Termografi App for testo 868 / 871/ 872
Last ned nå for iOS eller Andoid gratis:

Tilkobling med
testo 605i and testo 770-3
Termografikameraene kan tilkobles trådløst med

å identifisere raskt og tydelig i det termiske bildet hvor

hygrometeret testo 605i og tangamperemeteret testo 770-

i en bygning fuktig flekker er lokalisert eller hva som er

3. Måleverdiene for disse kompakte måleinstrumentene

belastningen i et koblingsskap er på.

overføres til kameraet via Bluetooth. Dette gjør det mulig

tangampermeteret testo 770.
•	Enkel å betjene og å komme til på trange
områder takket være den ene tang armen
som foldes inn i instrumentet
• Auto AC/DC og stort to-linjers display
• Forbedret TRMS metode

Hygrometeret testo 605i
•	Kompakt profesjonelt måleinstrument fra
Testo SmarteProbe serien
• Måler lufttemperatur og relativ luftfuktighet
• Plassbesparende og enkel å betjene.
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Termografikameraene
testo 871 / 872

Termografikameraene
en sammenligning

testo
865

testo
868

testo
871

testo
872

Termisk oppløsning

160 x 120 piksler
(med testo SuperResolution
320 x 240 piksler)

160 x 120 piksler
(med testo SuperResolution
320 x 240 piksler)

240 x 180 piksler
(med testo SuperResolution
480 x 360 piksler)

320 x 240 piksler
(med testo SuperResolution
640 x 480 piksler)

Termisk sensitivitet
(NETD)

< 120 mK

< 100 mK

< 90 mK

< 60 mK

-20 to +280 °C

-30 to +650 °C

-30 to +650 °C

-30 to +650 °C

31° x 23°

31° x 23°

35° x 26°

42° x 30°

Måleområde
Synsfelt (FOV)
App tilkobling via
trådløst LAN

–

Integrert digitalkamera

–

IFOV varlser
testo ScaleAssist
testo ε-Assist

–

tilkobling til testo 605i
og testo 770-3 via
Bluetooth

–

–

Lasermarkør

–

–

–

Termografikameraer fra Testo.

kvalifiserte medarbeidere med å utvikle praktiske funksjoner

Helt siden Testo ble etablert i 1957, har selskapet utviklet

og brukervennlig teknologi for termografikameraer for

sin kunnskap og erfaring innen temperaturmåling - som

fremtiden. Våre utviklere og produktsjefer jobber alltid

danner grunnlaget for termografi. I 2007 lanserte Testo det

sammen med brukere som ingeniører, elektrikere,

første termografikamera utviklet utelukkende i Tyskland. Helt

entreprenører, driftsansvarlige og anleggsledere. Våre

siden da, har våre termografikameraer kun blitt produsert i

brukergrupper gir oss innsikt i sine spesifikke behov,

Tyskland - dette gjør oss i stand til å opprettholde konsistent

noe som gir oss mulighet til å utvikle og tilpasse våre

og svært høy kvalitet på instrumentene.

termografikameraer slik at de som brukere er i stand til å

På vår produksjonsenhet i Baden-Württemberg, jobber høyt

utføre sine arbeidsoppgaver på en stadig mer effektiv måte,
i dag og inn i fremtiden.

7

Termografikameraene testo 865 – 872

testo 865

testo 868

Termografikameraet testo 865 with USB kabel,
strømadapter, Lithium ion oppladbart batteri,
pro software, quick-start guide, kort instruksjon,
kalibreringssertifikat og koffert

Termografikameraet testo 868 med trådløs
LAN modul, USB kabel, strømadapter, Lithium
ion oppladbart batteri, pro software, 3 x testo
ε-merker, quick-start guide, kort instruksjon,
kalibreringssertifikat og koffert.

Ordrenr. 0560 8650

Ordrenr. 0560 8681

testo 871

testo 872

Termografikameraet testo 871 med BT/trådløs
LAN modul, USB kabel, strømadapter, Lithium
ion oppladbart batteri, pro software, 3 x testo
ε-merker, quick-start guide, kort instruksjon,
kalibreringssertifikat og koffert.

Termografikameraet testo 872 med BT/
trådløs LAN modul, USB kabel, strømadapter,
Lithium ion oppladbart batteri, pro software,
3 x testo ε-merker, quick-start guide, kort
instruksjon, kalibreringssertifikat og koffert.

Ordrenr. 0560 8711

Ordre nr. 0560 8721

Tilbehør

Beskrivelse

Ordre nr.

Ekstra batteri

Ekstra Lithium ion oppladbare batteri for å utvide brukertiden.

0515 5107

Ladestasjon for
oppladbare batterier.

Ladestasjon for å optimalisere ladetiden.

testo ε-merker

0554 1103

Ti merker for testo ε-Assist funksjonen for å automatisk sette emisiviteten og den
reflkterte temperaturen.

Belteveske
testo
Thermography
App

0554 0872
0554 7808

Med testo Termografi App, blir din smarttelefon/nettbrett en ekstra skjerm, eller en
fjernkontroll for termografikameraet. I tillegg til dette, kan du bruke programmet til å
opprette og sende kompakte rapporter på området, og for å lagre dem.
Last ned for Android eller iOS nå gratis.

Måleinstrumenter som støtter kamera gir meningsfylte termogrammer.
Hygrometer testo 605i

batterier og kalibreringsprotokoll.
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fra smartprobe-serien, inkludert

testo 770-3 tangampermeter,
batterier og 1 sett med målekabler.

inkludert

• Måling av luftfuktighet og lufttemperatur.
• Direkte overføring av måleverdier til testo 871/872
termografikamera via blåtann og med trafikklyssystem viser den
områder som er i risiko for mugg.

•Enkel å betjene og å komme til på trange områder
takket være den ene tang armen som foldes inn i
instrumentet
• Auto AC/DC og stort to-linjers display
• Overføring av verdier til testo 871/872 via blåtann.

Ordrenr. 0560 1605

Ordrenr. 0590 7703
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