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Nova termična kamera testo 883 z najboljšo kakovostjo slike in samodejnim 
upravljanjem slik - učinkovita okrepitev za serviserje.

Vidi vse, misli 
namesto vas.

Samodejno 
upravljanje

slik
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Čas je   
za okrepitve.

Pri vzdrževanju in upravljanju objektov lahko vaše 

vsakdanje delo naredi veliko razliko med uspešnim 

dnevom z doseženimi proizvodnimi cilji in težkimi 

izgubami zaradi nenačrtovanega izpada proizvodnje. 

Kot da to ni dovolj, je vaše delo še bolj zapleteno 

zaradi stalnega časovnega pritiska, neučinkovitega 

administrativnega truda in neprimernih orodij.

Menimo, da si zaslužite pomoč. Okrepitev v obliki 

instrumenta, ki vidi vse pomembno pri vašem delu in je 

celo zmožen opravljanja dela namesto vas zahvaljujoč 

svojim praktičnim funkcijam. Izvedite vse o novi termični 

kameri testo 883.
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—  Izkoristite izjemno kakovost slike. 

Infrardeča ločljivost 320 x 240 slikovnih točk, 

razširljivo do 640 x 480 slikovnih točk z vgrajeno 

tehnologijo testo SuperResolution.  

Poleg tega imate vedno popoln nadzor nad termično 

sliko zahvaljujoč ročnemu ostrenju.

—  Nikoli več ne boste ročno dodeljevali slik na 

svojem osebnem računalniku.  

Tehnologija testo SiteRecogniton samodejno 

dodeljuje termične slike ustreznemu merilnemu 

mestu sledeč poti inšpekcijskega pregleda.

—  Delajte v omrežju. 

Uporabite aplikacijo testo Thermography App za 

hitre analize na kraju samem ali vgradite odčitke 

merilnih klešč testo 770-3 v termično sliko.

—  Doživite izjemno intuitivno upravljanje. 

Pametna kombinacija zaslona, občutljivega na 

dotik in preverjene ter preizkušene krmilne palice 

Testo naredi vaše delovne procese enostavnejše in 

učinkovitejše.

—  Uživajte v fleksibilnosti. 

Enostavno zamenjajte standardno lečo s telefoto 

lečo za visoko natančno termografijo tudi oddaljenih 

objektov.

Vaša pomočnica:  
termična kamera testo 883
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testo SiteRecognition:  
Samodejno upravljanje termičnih slik.

1a.  Ustvarite seznam svojih 
merilnih objektov v 
programski opremi testo 
IRSoft za osebni računalnik.

1b.  Uvezite svoje obstoječe 
sezname inventarja s 
kodami v programsko 
opremo IRSoft za osebni 
računalnik.

Če že uporabljate kode za svoje merilne objekte in/ali imate sezname 
inventarja:

Kako deluje  testo SiteRecognition

2a.   Ustvarite kode za merilne 
objekte v programu testo 
IRSoft in jih natisnite ter 
pritrdite na merilni objekt.

2b.  Prenesite podatke na 
termično kamero testo 883.

3.  Aktivirajte čarovnika za 
SiteRecognition v termični 
kameri testo 883.  
 
testo 883 samodejno 
prepozna kode med 
merjenjem in shrani 
informacije o ustreznem 
merilnem mestu skupaj s 
termično sliko.

4.  Pri sinhronizaciji termične 
kamere s programom testo 
IRSoft se termične slike 
samodejno pravilno dodelijo. 
 
Izvezete lahko spet delovne 
rezultate za programe tretjih 
oseb. To prihrani čas in je 
zelo intuitivno.

Tipične težave pri vzdrževanju: 

veliko podobnih merilnih objektov pomeni veliko podobnih 

termičnih slik. Predhodno ste morali ustvariti zapleten 

seznam ali dodati glasovni komentar vsaki posamezni 

termični sliki za jasno dodelitev slik po inšpekcijskem 

pregledu.  

Te težave zdaj rešuje inovacija iz Testa: tehnologija 

testo SiteRecognition zagotavlja popolnoma samodejno 

prepoznavanje merilnega mesta in tudi hrambo ter upravljanje 

termičnih slik. To izključuje možnost kakršne koli zmede, 

preprečuje napake med ocenjevanjem in prihrani čas z 

odpravljanjem potrebe po ročni dodelitvi slik.

Profesionalna programska oprema  

testo IRSoft

Poleg upravljanja merilnih mest 

(testo SiteRecognition), vam omogoča programska oprema tudi 

obsežno analizo, obdelavo in dokumentiranje termičnih slik.  

Naložite si programsko opremo brezplačno z  

www.testo.com/irsoft. 
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Na voljo brezplačno za iOS ali Android
testo Thermography App

Povezljivost:  
bodite pametni in omreženi.

Merilne klešče Testo

•  Učinkovite: enostavno povežite termografsko kamero z 

merilnimi kleščami testo 770-3.

•   Praktične: brezžični prenos odčitkov z merilnih klešč preko 

Bluetootha neposredno v termično sliko.  

Tako, na primer, lahko ob preverjanju stikalnih omaric 

zabeležite status obremenitve neposredno v termično sliko, 

kar omogoča zanesljivo oceno stanja sistema.

testo Thermography App

•  Analiza: vnesite merilne točke, ugotovite temperaturne 

krivulje, dodajte komentarje, itn.

•  Prenos v živo: uporabite svoj pametni telefon/tabličnik kot 

drugi zaslon, npr. za meritve nad glavo.

•  Daljinski upravljalnik: upravljajte s termografsko kamero 

preko aplikacije.

•  Dokumentiranje: izberite slike, shranite pomembne 

podatke, poglejte si predogled in pošiljajte poročila preko 

e-pošte - ali enostavno hitro delite slike s kolegi in direktorji.
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Dodatki

Na voljo sta dve možnosti okrepitev:  
testo 883 sam ali v kompletu.

Združljivi merilni instrumenti za bolj smiselne termične slike Naročilo št.

Merilne klešče testo 770-3, vključno z baterijami in 1 kompletom merilnih kablov 0590 7703

Dodatki Naročilo št.

Telefoto leča 12° x 9° *

Rezervna baterija, dodatna litij-ionska polnilna baterija za podaljšan čas delovanja. 0554 8831

Polnilna postaja za baterije, namizna polnilna postaja za optimizacijo časa polnjenja. 0554 8801

Zaščitno steklo za lečo,
posebno germanijevo zaščitno steklo za optimalno zaščito leče pred prahom in praskami

0554 8805

testo ε-marker (10 off), markerji za testo ε-Assist funkcijo za samodejno ugotavljanje emisivnosti in reflektivne 
temperature.

0554 0872

Emisijski trak. Lepljivi trak, npr. za gole površine (zvitek, D: 10 m, Š: 25 mm),
ε = 0.95, odporen proti temperaturi do +250 °C

0554 0051

Programska oprema testo IRSoft za analizo in poročanje (kot prenos)

Kalibracijski certifikat ISO, kalibracijske točke pri 0 °C, +25 °C, +50 °C 0520 0489

Kalibracijski certifikat ISO, kalibracijske točke pri 0 °C, +100 °C, +200 °C 0520 0490

Kalibracijski certifikat ISO, prosta izbira kalibracijskih točk v razponu -18 do +250 °C 0520 0495

* Prosimo, kontaktirajte našo službo za pomoč strankam.

Obseg dobave:

-  termična kamera 883 s standardno lečo 30° 

x 23°

- robustni kovček

-  profesionalna programska oprema IRSoft 

(brezplačni prenos)

- kabel USB-C

- napajalna enota USB

- litij-ionska polnilna baterija 

- nosilni jermen za termografsko kamero 

-  naglavne slušalke Bluetooth 

(odvisno od države)

- kratka navodila

- kalibracijski protokol

Obseg dobave:

-  termična kamera 883 s standardno lečo 

30° x 23°

- robustni kovček

-  profesionalna programska oprema IRSoft 

(brezplačni prenos)

- kabel USB-C

- napajalna enota USB

- litij-ionska polnilna baterija 

- nosilni jermen za termografsko kamero 

-  naglavne slušalke Bluetooth 

(odvisno od države)

- kratka navodila

- kalibracijski protokol

Komplet testo 883testo 883

Naročilo št. 0563 8830Naročilo št. 0560 8830

-  telefoto leča 12° x 9°

-  dodatna litij-ionska polnilna baterija

- polnilna postaja za baterije 

Prednosti kompleta

-  z izmenljivima lečama ste v hipu 

pripravljeni za vsako situacijo

-  izkoristite prihranek pri nakupu 

cenejšega kompleta, saj je nakup ločenih 

enot dražji 



7

Tehnični podatki:  
Podroben pregled

Infrardeči izhod slike

Infrardeča ločljivost 320 x 240 slikovnih točk

Termična občutljivost 
(NETD)

< 40 mK

Vidno polje/min. 
razdalja ostrenja

30° x 23° (standardna leča)
12° x 9° (telefoto leča)

< 0.1 m (standardna leča)

Geometrijska ločljivost 
(IFOV)

1.7 mrad (standardna leča)
0.7 mrad (telefoto leča)

testo SuperResolution 
(slikovne točke/IFOV)

640 x 480 slikovnih točk 
1.1 mrad (standardna leča)

0.4 mrad (telefoto leča)

Stopnja osveževanja 
slike

27 Hz 1)

Ostrenje Ročno

Spektralni razpon 7.5 do 14 µm

Vizualni izhod slike

Velikost slike / min. raz-
dalja ostrenja

5 MP / < 0.4 m

Predstavitev slike

Prikaz slike 8.9 cm (3.5") TFT, QVGA (320 x 240 slikovnih 
točk)

Digitalni zoom 2x, 4x

Možnosti prikaza IR slika / dejanska slika

Barvne palete železo, mavrica, mavrica HC, vroče-hladno, 
modro-rdeče, sivo, obrnjena siva, sepia, Testo, 

železo HT, paleta za vlažnost

Podatkovni vmesnik

WLAN-povezljivost Komunikacija s aplikacijo testo Thermography 
App;

Brezžični modul BT2)/WLAN

Bluetooth2) Naglavne slušalke za glasovne zaznamke; 
prenos odčitkov s termo-higrometra testo 605i, 

merilne klešče 770-3 (opcijske) 

USB USB-C, USB 2.0

Meritve

Merilni razpon -30 do +650 °C

Točnost ±2 °C, ±2% od odčitka (velja višja vrednost)

Emisivnost/prilagoditev 
reflektivne temperature

0.01 do 1 / ročno

testo ε-Assist Samodejno prepoznavanje emisivnosti in ugo-
tavljanje reflektivne temperature (RTC)

Merilne funkcije

Analitične funkcije Izbira do 5 posameznih merilnih točk, ugotovi-
tev vroče/hladne točke, Delta T, področje mer-
jenja (min/max na področju), alarmi, izoterma

testo SiteRecognition 4

testo ScaleAssist 4

IFOV-alarm 4

Način za merjenje 
vlažnosti - ročno

4

Merjenje vlažnosti z 
merilnim instrumentom 
za vlažnost2)

Avtomatski prenos podatkov s termo-higrome-
tra testo 605i preko Bluetootha (instrument je 

treba naročiti ločeno)

Solarni način delovanja 
- ročno

Vnos vrednosti sončnega sevanja

Električni način 
delovanja - ročno

Vnos električnega toka, napetosti ali moči

Električno merjenje z 
merilnimi kleščami2)

Avtomatski prenos podatkov s termo-
higrometra testo 770-3 preko Bluetootha 

(instrument je treba naročiti ločeno)

Značilnosti termografske kamere:

Upravljanje na dotik Kapacitivni zaslon, občutljiv na dotik

Digitalna kamera 4

Laser 3) Laserski označevalec (laserski razred 2, 635 
nm)

Pretok videoposnetkov preko USB-a, preko WLAN-a z aplikacijo 
testo Thermography App

Shranjevanje v JPG-for-
matu

4

Celozaslonski način 4

Priključek za za zapestni trak ali trinožno stojalo z UNC-na-
vojem

Hramba slik

Format slik .bmt in .jpg; možnosti izvoza v formatih .bmp, 
.jpg, .png, .csv, .xls

Pomnilnik notranji pomnilnik (2.8 G)

Glasovni zaznamki 4 2)

Napajanje

Tip baterije Litij-ionska baterija za hitro polnjenje, lahko jo 
zamenjate na kraju samem

Čas delovanja ≥ 5 ur

Možnosti polnjenja V instrumentu/v polnilni postaji (opcijsko)

Delovanje omrežja 4

Okoljski pogoji

Razpon delovne tem-
perature

-15 do +50 °C

Razpon temperature 
shranjevanja

-30 do +60 °C

Vlažnost zraka 20 do 80 % RH, nekondenzirajoče

Zaščitni razred ohišja 
(IEC 60529)

IP54

Vibracije (IEC 60068-2-6) 2G

Fizične značilnosti

Teža 827 g

Dimenzije (DxŠxV) 171 x 95 x 236 mm

Ohišje PC - ABS

Programska oprema za osebni računalnik

Sistemske zahteve Windows 10, Windows 8, Windows 7

Standardi, testi

Smernice EU EMC: 2014/30/EU 
RED: 2014/53/EU 

WEEE: 2012/19/EU 
RoHS: 2011/65/EU + 2015/863 

REACH: 1907/2006
1) V EU, izven EU 9 Hz 
2)  Pregled radijskih dovoljenj v različnih državah lahko najdete v delu s 

prenosi ustrezne strani proizvoda (www.testo.com).
3) razen ZDA, Kitajske in Japana
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Wärmebildkameras testo 883

Razpoložljivost: 
zagotovljena. 
Čas: prihranjen.

Najboljša kakovost termičnih slik in popolnoma 

samodejno upravljanje slik: Nova termična kamera 

testo 883 vidi vse in misli namesto vas. Tako se lahko 

brezpogojno zanesete na zanesljivo orodje, ki vas bo 

podprlo prav tam, kjer ga potrebujete.

www.testo.si
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