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Tudo está na imagem.  
Para trabalhar melhor.
Na compra de uma câmara termográfica testo 883, receba GRÁTIS um 
tablet Samsung Galaxy Tab A8.



Tudo está na imagem. Para trabalhar melhor. Câmara termográfica testo 883

—  Trabalha em rede. 
Utilize a testo Thermography 
App para análises rápidas no 
local ou integre os valores de 
medição do amperímetro de 
alicate testo 770-3 na imagem 
de infravermelhos.

—  Proporciona uma operação 
particularmente intuitiva. 
Com a combinação inteligente 
do ecrã tátil e do comprovado 
joystick da Testo, trabalhe de 
forma mais simples e eficiente.

—  É flexível. 
Basta mudar da objetiva padrão 
para uma teleobjetiva para 
executar termografias precisas, 
até mesmo de objetos distantes.

—  Dispõe da melhor 
qualidade de imagem. 
Resolução de infravermelhos 
de 320 x 240 píxeis, 
com tecnologia testo 
SuperResolution integrada, 
que pode ser aumentada para 
640 x 480.  
Para além disso, com o 
foco manual, tem sempre o 
controlo total sobre a imagem 
de infravermelhos.

—  Nunca mais terá de atribuir 
imagens manualmente no 
seu PC. 
A tecnologia testo 
SiteRecognition atribui 
automaticamente imagens 
de infravermelhos ao local de 
medição correto após uma 
passagem de inspeção.

El software profesional testo IRSoft

Para além da gestão do 
local de medição (testo 
SiteRecognition), poderá 
também analisar, editar 
e documentar de forma 
pormenorizada imagens 
térmicas no software.  
Pode descarregar o software 
gratuitamente em  
www.testo.com/irsoft. 

•  Análise: inserir pontos de 
medição, determinar curvas 
de temperatura, adicionar 
comentários, etc.

•  Transmissão ao vivo: utilizar 
o smartphone/tablet como 
segundo visor, p. ex., nas 
medições acima da cabeça.

•  Operação remota: operar 
a câmara de infravermelhos 
através da App.

•  Documentação: selecionar 
imagens, armazenar dados 
relevantes, pré-visualizar e 
enviar relatórios por e-mail 
— ou partilhar imagens de 
forma rápida com colegas e 
supervisores.

testo SiteRecognition:  
Gestão automática de imagens

1 2

3 4

A tecnologia testo SiteRecognition aplica o reconhecimento do 
local de medição, o armazenamento e a gestão das imagens de 
infravermelhos de forma totalmente automatizada.

Isto elimina confusões, evita erros durante a avaliação e poupa 
tempo, eliminando a necessidade de atribuição manual de 
imagens.

1a.  Insira no software testo IRSoft para 
PC uma lista dos seus objetos de 
medição.

1b.   Importe a sua lista de inventário já 
existente com o código para o sof-
tware testo IRSoft para PC.

2a.     Crie os códigos para os objetos de 
medição no testo IRSoft, imprima-os e 
coloque-os nos objetos de medição.

2b.  Transfira os dados para a câmara de 
infravermelhos testo 883.

3.  Ative o assistente SiteRecognition na 
câmara de infravermelhos testo 883.  
 
A testo 883 deteta os códigos 
automaticamente durante a medição 
e guarda a respetiva informação do 
local de medição em conjunto com a 
imagem de infravermelhos.

4.  Durante a sincronização da câmara 
com o testo IRSoft, as imagens de 
infravermelhos são automaticamente 
atribuídas, de forma correta. 
 
Pode também exportar novamente 
os resultados de trabalho para 
programas de terceiros. Isto 
poupa tempo e funciona de forma 
extremamente intuitiva.

Se já utiliza códigos para os seus objetos de medição e/ou tem listas de inventário:
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*Promoção válida de 15/03/2022 até 15/05/2022.

O seu reforço: A câmara de infravermelhos testo 883.

Testo Termografía App 



O reforço eficiente para técnicos de manutenção.

A ferramenta ideal para técnicos de manutenção.

Um desafio típico na termografia de 
edifícios: as imagens infravermelho do 
mesmo objeto podem parecer diferentes, 
dependendo da temperatura interna e 
externa. A tecnologia testo ScaleAssist 
resolve esse problema, ajustando de 
forma automática e ideal a escala da 
câmera infravermelho após a entrada da 
temperatura interna e externa.
 
Isso tem duas vantagens: imagens 
infravermelho comparáveis de forma 
objetiva e um contraste ideal. Os 
elementos interferentes ou não importantes 
são automaticamente ocultados, as 
interpretações erradas são evitadas e 
os defeitos de construção somente são 
exibidos se realmente existirem.

Apresenta o perigo de bolor nos pontos fracos térmicos 
diretamente na imagem infravermelho com cores das 
lâmpadas. Os valores de medição necessários da 
temperatura e umidade do ar ambiente podem ser 
transmitidos sem fio do termo-higrômetro opcional 
testo 605i para a testo 883.

Desse modo, você poderá oferecer a seus clientes uma 
detecção competente e altamente precisa do perigo 
de bolor, evitar danos dispendiosos nos materiais de 
construção e proteger a saúde dos moradores.

testo ScaleAssist: 
ajuste automático do 
contraste para ima-
gens infravermelho 
comparáveis.

Relatórios profissionais elaborados 
de forma rápida.

A escala está ajustada em um valor muito 
baixo:  aparentemente, são necessárias medidas 
de saneamento.

A escala está ajustada em um valor muito 
alto: aparentemente, não são necessárias 
medidas de saneamento.

A escala está corretamente ajustada.

Modo de umidade:

•  Guia passo a passo — para relatórios claros.
•  Diversos modelos disponíveis para seleção livre — com 

todas as informações relevantes.
•  Elaboração de modelos individuais — com o designer 

de relatórios.
•  Seleção de formato livre — PDF, RTF (p. ex., para 

processamento posterior em Word) ou no próprio 
formato da Testo, o formato TIR. O formato TIR permite 
alterar de forma muito fácil os relatórios salvos, a 
qualquer momento, mesmo posteriormente.

Amperímetro de alicate da Testo

•  Eficaz: basta ligar a câmara de infravermelhos ao 
amperímetro de alicate testo 770-3.

•   Prático: transferência sem fios dos valores de 
medição do amperímetro de alicate da Testo 
via Bluetooth, diretamente para a imagem de 
infravermelhos. Durante a verificação dos armários 
de distribuição, p. ex., o estado de carga pode ser 
registado diretamente na imagem de infravermelhos 
e o estado do sistema pode ser avaliado de forma 
fiável.



Instrumentos Testo, S.A.
Zona Industrial, C/ B, nº 2
08348 Cabrils (Barcelona)

Tel: 937 539 520
Fax: 937 539 526

E-Mail: info@testo.es

Síganos en:

www.testo.com
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Samsung Galaxy Tab A8

32 GB eMMC, Gris Oscuro, WiFi, 10.5” WUXGA, 
3 GB RAM, Unisoc T618, Android 11

Reforço em pacote duplo:
testo 883 como aparelho individual ou em kit.

Volume de fornecimento:

–  Câmara de infravermelhos testo 883 

com objetiva padrão 30° x 23°

– Mala robusta

–  Software profissional IRSoft (download 

gratuito)

– Cabo USB-C

– Fonte de alimentação USB

– Bateria recarregável de iões de lítio 

–  Alça de transporte para a câmara de 

infravermelhos 

– Headset Bluetooth® (específico do país)

– Guia de início rápido

– Protocolo de calibração

Volume de fornecimento:

–  Câmara de infravermelhos testo 883 

com objetiva padrão 30° x 23°

– Mala robusta

–  Software profissional IRSoft (download 

gratuito)

– Cabo USB-C

– Fonte de alimentação USB

– Bateria recarregável de iões de lítio 

–  Alça de transporte para a câmara de 

infravermelhos 

– Headset Bluetooth® (específico do país)

– Guia de início rápido

– Protocolo de calibração

Kit testo 883testo 883

–  Teleobjetiva 12° x 9°

–  Bateria recarregável adicional de 

iões de lítio

–  Estação de carregamento de 

baterias recarregáveis 

As vantagens do seu kit

–  Com objetivas substituíveis, esteja 

imediatamente preparado para todas 

as eventualidades

–  Beneficie de um preço de kit mais 

baixo em comparação com a compra 

individual. 

Modelo 0563 8830Modelo 0560 8830


