
Állatok termográfiás 
vizsgálata 



Állatok termográfi ás vizsgálata

Hőkamerás vizsgálattal hatékonyan lehet észrevenni és 

nyomon követni az állatok kóros elváltozását, így segít a 

betegségek súlyosbodásának megelőzésében. Hőkamerák 

használatával akár hetekkel a klinikai tünetek megjelenése 

előtt fel lehet tárni a kóros hőmérséklet változásokat, így ezen 

elváltozások már a korai szakaszban észrevehetőek. Mindez 

könnyen, idő- és költséghatékonyan lehetséges, akár folyama-

tos vizsgálat mellett (monitoring). Más képalkotó eljárásokhoz 

képest (röntgen, CT, MR) jelentősen olcsóbb. További előnye 

még, hogy nem igényel fizikai kapcsolatot az állattal (nem 

invazív) így nem szükséges sem altatás, sem érzéstelenítés. 

A humán orvoslásban bevett módszerek többnyire alkalmaz-

hatóak az állatgyógyászatban is. A hőkamerás vizsgálattal 

olyan problémák tárhatóak fel, mint pl. izomfeszülés, törések, 

húzódások, tályogok, csigolya problémák. De akár a fedezte-

tésben is segítséget tud nyújtani.

Az ideális mérési megoldás
Többnyire a vékony vagy minél kevesebb szőrzettel rendel-

kező állatokat lehet jól vizsgálni hőkamerás eljárással, így pl. 

sertések, lovak és szarvasmarhák, de használatos az eljárás 

madarak, nyulak, juhok és más háziállatok, pl kutya- macs-

kafélék esetében is.

Szarvasmarhák, lovak és sertések esetében a vékony szőrzet 

következtében a legtöbb elváltozás jól vizsgálható. Madarak 

esetén többnyire a lábak és a fej vizsgálható hatékonyan, illet-

ve a tolltakaró állapota. A hosszú szőrzettel rendelkező állatok 

esetén már nehezebb a hőkamerás vizsgálat, de itt is a fej/

orr, a lábak/talpak és a hasi rész/lágyék hatékonyan mérhető.

Fontosak a környezeti paraméterek
A mérés során javasolt a száraz idő, fontos, hogy a levegő 

páratartalma ne legyen magas. Praktikus fedett térben végezni 

a viszgálatot. Továbbá a levegő hőmérséklet lehetőség sze-

rint legyen 20°C és 30°C között. Fontos továbbá, hogy ne 

legyen sugárzó hő a közelben, az állatok ne legyenek kitéve 

napsugárzásnak közvetlenül, illetve testfelületük/szőrzetük ne 

legyen nedves, nagy mértékben poros, vagy sáros. Továbbá 

a mérési értékek értékelésénél figyelembe kell venni az állat 

korát, a folyamatban lévő kezelését (pl. gyógyszeres kezelés) 

illetve olyan élettani eseményeket mint pl. az állat cirkadián 

ritmusa.

Afrikai sertés pestis
Az Asfarviridae család Asfivirus nemzetségbe tartozó kóroko-

zó  Európában a vaddisznó és a házi sertés populációra van 

veszéllyel. A betegséggel szemben nincs sem vakcina, sem 

állatgyógyászati készítmény, így a betegség komoly gazdasá-

gi kárt okozhat. Habár a vírus emberekre ártalmatlan, viszont 

a sertéshúsokban és az abból készült húskészítményekben 

rendkívül hosszú ideig, fagyasztott húsokban pedig akár több 

évig is fertőző képes lehet. 

A betegség
Az állatoknál bágyadtság, magas láz, bizonytalan mozgás, 

étvágytalanság és vérzések figyelhetőek meg. A betegség lap-

pangási ideje 3-15 nap. A kórokozót az állatok egymás között 

testváladékkal adják át. Továbbá lehetséges közvetetten is a 

kórokozó átadása,  különböző tárgyakon, ruházat és jármű-

vek segítségével. Tekintve, hogy a fertőzés a házi sertésekre 

a vaddisznókról kerülhet át, így az állatokat elzárva érdemes 

tartani. Továbbá többek között biztosítani kell az állatokhoz 

bejutó járművek, személyzet és használt felszerelés fertőtlení-

tését, illetve az állatok számára kémiailag tiszta ivóvizet.

Beteg állatok kiszűrése Testo műszerekkel
A fertőzött egyedek kiszűrésére megfelelő megoldást nyújt a 

hőkamerás vizsgálat. A testo hőkamerái segítségével gyorsan 

és költséghatékonyan lehet a beteg állatokat kiszűrni. Ideális 

választás a testo 890 hőkamera amelyhez több féle objektív 

beszerezhető, így különböző távolságokból is vizsgálhatóak az 

állatok. Továbbá riasztási határértékek állíthatóak be, így akár 

akusztikus riasztásra is képes az eszköz. A folyamatelemző 

bővítmény segítségével lehetőség van online radiometrikus 

video elemzésre, amely rögzítésének kezdetét küszöbérté-

kekhez lehet rendelni. A kimagasló felbontásnak és rendkívüli 

termikus érzékenységnek hála a legkisebb kóros elváltozás is 

könnyedén beazonosítható.
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A SuperResolution technológia

Az optimális termográfiás elemzés valójában nagyon 

egyszerű: minél nagyobb a képfelbontás és magasabb a 

pixelszám, annál részletgazdagabb és élesebb a hőkép. 

A nagy felbontású képmegjelenítés különösen akkor fontos, 

amikor nem lehetséges a mért felületen a közeli mérés, vagy 

amikor a legkisebb hőmérséklet különbségeket is fel kell 

ismerni. Ilyenkor minél több részletet lát a hőképen, annál 

pontosabb elemzést végezhet.

Nagyfelbontású hőképek

A  v a l a m e n n y i  Te s to  h ő k a m e rá b a n  m e g t a l á l h a tó 

SuperResolution technológiával a képminőség egy osztállyal 

javul: a geometriai felbontást 1,6-szorosára nő, azaz a mérési 

érték 4-szeresére ugrik. A négyszer több pixel azt jelenti, hogy 

például 160 x 120 –ról, 320 x 240 képpontossá, vagy 640 x 480 

képpontról 1280 x 960 képpontosra nő a felbontás. A Testo 

szabadalmaztatott innovációja a kéz természetes mozgását 

használja ki: egymás után több képet készít, majd ezeket egy 

speciális algoritmus alapján egyetlen képként jeleníti meg. 

Az eredmény: négyszer több pixel, jobb geometriai felbontás.

A SuperResolut ion technológ iáva l  nagyfe lbontású, 

1280 x 960 képpontos hőképek készíthetők. A testo 865, 

a testo 868, a testo 871 és a testo 872 hőkamerák által, a 

SuperResolution technológiával készített hőképeiket akár 

közvetlenül a fényképezőgépben vagy a Thermography App 

alkalmazásban is megtekintheti.

Egyszerűen többet látni -

SuperResolution technológiával

A Testo minden hőkamerájánál elérhető 
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A legmagasabb képminőség

160 x 120 pixeles 
hőkép

35 °C

52 °C

640 x 480 pixeles hőkép 
a testo SuperResolution 
technológiával, 
megapixeles minőségben.
—> 1280 x 960 Pixel 60 °C

45 °C

320 x 240 pixeles 
hőkép

testo 890 1280 x 960640 x 480

testo 885 640 x 480320 x 240

                                                
                                     

testo 865

testo 868

testo 871

testo 872

testo 875

640 x 480

480 x 360

320 x 240

320 x 240

320 x 240

320 x 240

240 x 180

160 x 120

160 x 120

testo 882

320 x 240

320 x 240

160 x 120

Infra felbontás SuperResolution 
technológia

Hőkamera

Minden pixel számít

Minden hőkamera szíve a detektor. A legjobb minőség ezért 

döntő tényező. A testo SuperResolution technológiával a 

hőkamerák nagy felbontású hőképeket képesek készíteni 

megapixeles minőségben (1280 x 960 pixel, 1 288 800 mérési 

pont), így akár a legkisebb, vagy a legtávolabbi objektumokról 

is pontos képeket készíthetnek.

640 x 480 pixeles 
hőkép
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Teljesen radiometrikus videómérés PC-vel:
·  Adattovábbítás PC-re a gyors folyamatoknál
· Távoli vezérlés PC-ről próbapadoknál
· Tárolt szekvenciák és videók elemzése

Képszekvencia rögzítése a műszeren:
· Tárolás közvetlenül a műszerben, vezetékek nélkül
· PC nélkül is működtethető

A Testo folyamatelemző csomagja

Az opcionális folyamatelemző csomag a teljesen radiometrikus 

videómérésből és a képszekvencia rögzítésből áll, közvetlenül 

a hőkamerában. A terepen is rögzíthet képszekvenciákat PC 

csatlakozás nélkül, amiket később az IRSoft elemzőszoftverrel 

elemezhet ki. 

Képszekvencia rögzítése a hőkamerával

Az újonnan fejlesztett képszekvencia rögzítés révén 

szabadon választott időközönként mérheti és rögzítheti a 

hőmérsékletváltozásokat, közvetlenül a testo 885 és 890 

hőkameráival; a mentés történhet teljesen radiometrikus videó 

formátumban (.vmt), vagy képszekvencia formátumban (.bmt), 

valamint lehetséges a megegyező valós képek mentése is. 

A legkisebb időintervallum 3 másodperc, a leghosszabb 

1 óra 59 perc. A hőkamera a kiválasztott formátum alapján 

akár 1170 darab hőkép tárolására is képes. A képszekvencia 

rögzítést a műszer szinkronizált automata rekesze is 

támogatja, így a kép rögzítése előtt mindig történik egy belső 

korrekció. Ez azt jelenti, hogy még hosszú méréseknél is 

megőrizhető az ideális képminőség. A képszekvencia rögzítés 

több módon is elindulhat:

- Manuálisan, az azonnali rögzítéshez.

- Határérték átlépésnél, így ellenőrizhetők a határértékek. 

-  Időzítővel, a rögzítés a megadott idő után kezdődik.

Teljesen radiometrikus videómérés

A teljesen radiometrikus videóméréssel egyrészt lehetősége 

van radiometrikus mérési adatok streamelésére akár 25 

Hz*-en is az elemzőszoftverrel. Ezzel minden változás 

nyomon követhető a hőképen, még a gyors folyamatoknál is. 

A videómérés továbbá lehetőséget nyújt a távoli használatra 

is. A távoli kioldóval hőképeket lehet kiragadni a felvétel 

folyamatából, amik JPEG formátumban menthetők.

A korábban lementett videók és képszekvenciák később 

könnyedén elemezhetők. A testo IRSoft erre a feladatra 

számos hasznos funkcióval szolgál: 

-  Akár 15 mérési pont beállítása, melyek hőmérséklet-idő 

skálán is bemutathatók.

-  Akár 5 profil beállítása a mért objektumok hőmérséklet 

profiljának vizsgálatához. 

-  Automatikus hideg/melegfolt felismerés a 

rendellenességek azonnali kiszűrésére.

* Az EU-n belül és a kiviteli korlátozások nélküli országoknál; más esetben 9 
Hz





Folyamatelemző csomag a hatékony
képalkotáshoz

A testo 885 és 890-es kamerákhoz opcionálisan elérhető
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A legmagasabb szintű termográfiához nem csak egy modern 

hőkamera szükséges.  Egy csúcsteljesítményű elemzőszoftver 

is elengedhetetlen a hőképek gyors elemzéséhez, valamint 

a dokumentáláshoz. A testo IRSoft kifejezetten ezekre a 

követelményekre készült. A felhasználóbarát tervezése 

és az egyszerű kezelhetősége mellett széleskörű elemző 

funkciókat nyújt. A szoftver minden Testo hőkamera szállítási 

kiszerelésében megtalálható, korlátlan számban telepíthető 

számítógépekre. A legjobb rész: a díjmentes programhoz 

tartozó rendszeres frissítések is ingyenesen letölthetők.

testo IRSoft – az előnyök áttekintése.

• Ingyenes licenc és online frissítések

• Átfogó elemző funkciók

• TwinPix (valós kép és hőkép átfedésben)

• Panorámakép funkció* 

• Emissziós tényező korrekció

• testo SiteRecognition* (automatikus méréshelyszín 

felismerés)

• Teljesen radiometrikus videómérés* (opcionális)

• Állítható önkioldó

*Kizárólag a testo 885 és testo 890 esetében elérhető

Egyedi jegyzőkönyvek készítése

A testo IRSoft beépített jegyzőkönyv készítője sablonok 

széles választékával szolgál, amelyekből szabadon választhat 

jegyzőkönyvéhez. Legyen rövid, lényegretörő, vagy átfogó, 

részletes jegyzőkönyv, a műszer végig vezeti használóját a 

készítési folyamaton, aki maga dönt a megadott információk 

használatáról. Egy, a DIN EN 13187 szabványnak megfelelő, 

speciálisan az épületburkolatokon és hőhidakon végzett 

mérésekhez alkalmazható jegyzőkönyv is rendelkezésre áll. 

Minden jegyzőkönyv menthető PDF, RTF, vagy a Testo saját 

TIR formátumában. 

Elemzés, kiértékelés, dokumentáció.

A professzionális testo IRSoft elemzőszoftverrel.

A testo minden hőkamerájánál elérhető



testo 885

testo 872

testo 890

- IR felbontás

320 x 240 pixel

- SuperResolution

technológia

(640 x 480 pixels)

- Rugalmasság a kifordítható

fogantyú és kijelző révén

- Megjelenített minimális hőmérséklet

különbség: 0,03 °C

- Széles látószög 30°-os lencsével

- Cserélhető objektívek

- Beépített digitális fényképezőgép power

LED-ekkel

- Hideg/ melegpont azonosítás (min, max, átlag)

- Auto-fókusz

- IR felbontás

640 x 480 pixel

- SuperResolution

technológia

(1280 x 960 pixels)

- Rugalmasság a kifordítható

fogantyú és ijelző révén

- Megjelenített minimális hőmérséklet

különbség: 0,04 °C

- Széles látószög 42°-os lencsével

- Cserélhető objektívek

- Beépített digitális fényképezőgép power

LED-ekkel

- Hideg/ melegpont azonosítás (min, max, átlag)

- Auto-fókusz

- IR felbontás 320 x 240 pixel

- Beépített SuperResolution technológia és 

  App (640 x 480 pixel)

- Megjelenített minimális hőmérséklet

  különbség: 0,06 °C

- Hideg és meleg pontok automatikus

  érzékelése

- IFOV-jelzés

- Beépített digitális fényképezőgép és lézerjelölő

- Thermography App

- testo SkálaAsszisztens- testo ε-Asszisztens

- Pro szoftver PC-n történő kiértékeléshez

- Min/max/átlag számítás

- Mérési mód a penész-veszélyének kitett

  területek észleléséhez

- Bluetooth csatlakozás a testo 605i

  páratartalom-, és hőmérsékletmérő műszerhez,

  és a testo 770-3 lakatfogóhoz



TwinPix – hőkép és valós kép egy képen.

Tökéletes eredmény a Testo TwinPix képátfedéssel.

A valós és az infra képen elhelyezett jelölőpontok segítségével 

a két kép tökéletesen egymásra illeszthető. 

A különböző távolságra lévő mérési objektumok is egyszerűen 

összeolvaszthatók, és egyidejűleg egy képben jeleníthetőek 

meg.

A beépített digitális fényképezőgéppel rendelkező Testo hőkamerák a valós képet a hőképpel együtt automatikusan eltárolják. 

A két kép, a profi TwinPix képátfedés funkcióval a az IRSoft szoftverben egymásra helyezhető, így az infra és a valós képek 

együttesen, egy képként jelennek meg.

Mutassa meg a lényeget a profi képátfedés funkcióval.

Az elemzés során, a képátfedés funkció a képen 

való tájékozódást segíti, használatával a problémás 

területek pontosan meghatározhatók. Az infra és a valós 

kép átfedésekor az áttetszés intenzitása is állítható. 

Az infravörös határértékek, és az infravörös tartomány 

meghatározásával a kritikus hőmérsékleti határértékek 

megjelölhetők. A valós képen, a problémás területek 

kiemelhetők és a mért terület hőmérsékleti állapota 

közvetlenül megjeleníthető. Az átfedett kép dokumentáció 

céljából átvihető a végleges jelentésbe.

TwinPix képátfedés funkció 
a számítógépes szoftveren

A TwinPix funkcióval a valós képen felismerhetőek a 
hőmérséklet különbségek.



Teleobjektív és speciális objektív védő

A Testo hőkamerákra mérési helyszíntől függően, más 

és más objektív csatlakoztatható. A sztenderd objektív 

megkönnyíti a mindennapi munkát, viszont az apró részletek 

feltárásában, vagy nagyobb távolságból történő mérés 

során, a teleobjektív alkalmazása a legmegfelelőbb.

Speciális objektívvédő lencse

Az értékes germánium lencséket a karcolódástól, 

porosodástól, egy speciális objektív védő kíméli meg, 

melyet a Testo a hőkamerák védelme érdekében kínál.

Beépített digitális fényképezőgép Power LED-ekkel

A mért felületek dokumentálása gyorsabbá és egyszerűbbé 

válik az infra-, és valós kép készítésével. Mind a digitális 

valós képeket, mind az infra képeket a hőkamera 

automatikusan menti. A valós képek felvételek készítése 

során, a Power LED-ek biztosítják a sötét területek 

optimális megvilágítását.
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Testo (Magyarország) Ker. Kft.
Röppentyű u. 53

1139 Budapest
Magyarország

+36 1 237 1747
kapcsolat@testo.hu

www.testo.hu


