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Hollandiában az elektromos berendezéseknek meg kell 

felelniük a NEN értékeknek, vagyis a „Holland Királyi 

Szabványügyi Intézet” által meghatározott biztonsági 

követelményeknek. Az elektromos gépek és berendezések 

rendszeres ellenőrzése kötelező érvényű, és az ellenőrzésre, 

mérésekre, tesztelésre és jelentésekre terjed ki. Ez mindig 

az üzemi folyamatokba és eljárásokba való beavatkozással 

jár. A Barnett Inspections ezért mindig nyitott hatékonyabb 

ellenőrzést, de egyben maximális megbízhatóságot és 

minőséget biztosító megoldások felé. Richard le Mat, a Barnet 

Inspections quality managere örömmel tesztelte a testo 883 

hőkamerát kényelmes, pisztolyszerű kialakításával, illetve 

a professzionális testo IRSoft szoftverrel. Az eredményeket 

meggyőzőnek találta: a testo 883 hőkamera a holland 

elektronikai szakember tökéletes segítőtársa.

Barnett Inspections B.V.

A Barnett Inspections elektromos szerelvények érvényes NEN 

értékek szerinti tesztelésének holland szakértője. A vállalat 

független vizsgáló létesítményként kizárólag ipari berendezések 

és gépek tesztelésével foglalkozik. A Barnett Inspections 

kiváló, rugalmasan és hatékonyan reagáló, átlátható 

kommunikációt folytató, és mindig a legmodernebb tesztelő 

műszerekkel és legújabb szoftverrel felszerelt szakértő hírében 

áll. Szaktudásuknak, tapasztalatuknak és rendkívül hatékony 

munkafolyamatok iránti elhivatottságuknak köszönhetően a 

Barnett Inspections szakemberei zökkenőmentes és hatékony 

ellenőrzést garantálnak folyamatos működés mellett. 

Nagyobb hatékonyság az elektromos 
termográfia terén: testo 883 hőkamera 
professzionális testo IRSoft szoftverrel.
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A kihívás.

A szigorú jogi szabályozásoknak való megfelelőség 

garantálása érdekében a holland ipari vállalatok és szolgáltatók 

független vizsgáló létesítmények, például a közepes méretű 

Barnett Inspections elektronikai szakértő szolgáltatásait 

veszik igénybe. A rendszeresen felmerülő követelmények 

közé az elektromos szerelvények vizuális ellenőrzése, 

illetve a berendezések mérése és ellenőrzése, valamint az 

elosztórendszerek termográfiai vizsgálata tartozik. A cél a hibás 

csatlakozások – és így a lehetséges kockázatok – azonosítása 

és dokumentációja elektromos komponensek, például egy 

elosztórendszer csatlakozóinál. Ez minden nap hőképek nagy 

számát eredményezheti: Átlagosan 1 - 8 objektum átfogó 

termográfiai ellenőrzése történik.

Az ellenőröknek egyszerre több kihívásnak kell megfelelniük: 

•  A nehezen hozzáférhető vagy távoli tárgyakat is kiváló 

minőségben kell rögzíteni.

•  Lehetővé kell tenni a hotspotok és tűzvédelmi kockázatok 

vizsgált gépeken való gyors bemutatását szolgáló elemzések 

és jelentések létrehozását. 

•  A vizsgálat miatti beavatkozást az ügyfél folyamatai 

megzavarásának elkerülése érdekében minimálisra kell 

csökkenteni. 

Az ellenőröknek ezért könnyen kezelhető, nagy felbontású 

és teljesítményű, intuitív szoftverrel rendelkező hőkamerákat 

kell használniuk, hogy a hőképeket gyorsan és egyszerűen 

hozhassák létre, elemezhessék és dokumentálhassák egy 

illusztrációkkal ellátott termográfiai jelentésben.

„A testo 883 hőkamera miatt már nyugdíjaztam is az 

előző hőkamerámat. Minden egyes munka során sokkal 

jobb teljesítményt nyújt!

Richard le Mat 

Elektromos berendezések  

tesztelésének quality managere.

A megoldás.

A manuális fókusszal rendelkező új testo 883 hőkamera 

ideálisan megfelel ezen követelményeknek. Komplett 

csomagként bocsátjuk rendelkezésre a licenc nélküli, nagy 

teljesítményű testo IRSoft szoftverrel. Ez nem csupán 

kiemelkedően nagy felbontású hőképek rögzítését teszi 

lehetővé, még nehezen elérhető tárgyakon is. A hőképek 

egyben átfogóan elemezhetővé is válnak a testo IRSoft 

segítségével. A jelentések elkészítése ugyanilyen egyszerű. 

A digitális jelentésasszisztens és számos tervezősablon 

megkönnyíti a mérési eredmények és elemzések látványos 

jelentésekben való dokumentációját.

Mindez rendkívül meggyőző volt Richard le Mat számára. 

A tapasztalt quality manager újdonsült ügyfélként örömmel 

kapott az alkalmon, hogy átfogóan tesztelje a testo 883 

hőkamerát elektromos berendezések következő ellenőrzése 

során – rögtön öt megbízásnál: egy autómosóval rendelkező 

szervizállomásnál, három autószerelő műhelyben és egy 

mosodában.



A teszt.

Richard le Mat nem csupán a testo 883 hőkamera, de a 

testo IRSoft számítógépes szoftver használatát is rendkívül 

könnyűnek és hatékonynak találta. A Testo átfogó csomagja így 

minden fronton meggyőzte a holland szakembert. 

A manuális fókusz segítségével rendkívül egyszerű közeli 

tárgyakra vagy távoli területekre összpontosítani. Még a 

legkisebb részletek is teljesen élesen láthatóak, így a hőképen 

levő minden fontos összetevő könnyedén azonosítható. A 

kamera rendkívül kézreálló. Még nehezebb körülmények 

között is gyerekjáték tűéles felvételeket készíteni. Ehhez a 

felhasználónak egyszerűen meg kell nyomnia a nagyméretű 

gombot, amelyen ujja egyébként is pihen. A hőkamera menüje 

egyszerűen megnyitható, az opciók könnyen átláthatók, 

és intuitívan értelmezhetők. A navigáció a felhasználó 

preferenciájának megfelelően joystick vagy érintőképernyő 

segítségével is használható. Richard le Mat az érintőképernyőt 

részesíti előnyben, amely rendkívül könnyen használható és 

kiválóan működik. Szereti használni a meleg és hideg foltok 

kijelzésének lehetőségét is. A hőkép későbbi, testo IRSoft 

szoftverben történő megnyitásakor ezek a jelölések már a 

hőkép részét képezik. Ez az opcionális előbeállítás rengeteg 

időt és erőfeszítést spórol meg a szakember számára, mivel 

nem kell ezeket a foltokat külön megjelölnie a szoftverben.

Az elektronikai szakember konklúziója: „Egyszerűen meggyőző, 

és meggyőzően egyszerű! A szakmában a testo 883 hőkamerát 

már széles körben használják ellenőrzésekhez.

További információk.

A testo 883 hőkamerához 

kapcsolódó további 

információkat és az elektromos 

karbantartáshoz kapcsolódó 

termográfiára vonatkozó 

válaszokat a www.testo.hu 

oldalon találhat.

Az előnyök.

A testo 883 hőkamera gyorsabbá, hatékonyabbá, ezzel pedig 

költséghatékonyabbá teszi az elektromos készülékeken és 

berendezéseken végzett rutinszerű ellenőrzéseket: 

•  Kiemelkedő képminőség: Infra felbontás 320 x 240 pixel 

(SuperResolution felbontással: 640 x 480 pixel); NETD < 40 

mk

•  Testo SiteRecognition: intelligens mérési hely felismerés és 

automatikus képkezelés

•  Rugalmas: Manuális fókusz és cserélhető objektívek

•  testo IRSoft: Elemezze a hőképeket átfogóan az intuitív, 

professzionális számítógépes szoftver segítségével, és 

készítsen lenyűgöző jelentéseket rövid időn belül

•  Intelligens és hálózatba kötött: testo Thermography 

alkalmazás és a testo 770-3 lakatfogó mérési értékeinek 

vezeték nélküli továbbítása közvetlenül a hőképbe.



Csúcstechnológia Dél-Németországból.

A Testo már 60 éve képviseli az innovatív méréstechnológiát 

Németországban. Piacvezetőként a hordozható és telepített 

méréstechnológiában támogatjuk Ügyfeleinket idő és 

erőforrások megtakarításában, a környezet védelmében, az 

emberek egészségének megóvásában, valamint a termékek és 

szolgáltatások minőségének növelésében. Világszerte 3000 

alkalmazott dolgozik kutatás-fejlesztésben, gyártásban, és 

marketingben a csúcstechnológiájú vállalatnak és a  

34 leányvállalatnak világszerte.

A Testo több, mint 1 millió elégedett ügyféllel rendelkezik a 

rendkívül precíz méréstechnológiának és a korszerű, innovatív 

adatkezelési megoldásoknak köszönhetően. A vállalat 1957-es 

alapítása óta az éves növekedés folyamatosan tartja a stabil 

10%-ot, a jelenlegi közel 300 millió eurós forgalom pedig 

bizonyítja, hogy a csúcstechnológia és a Fekete Erdő igenis 

megfér egymás mellett. Az átlagon felüli beruházások a vállalat 

jövőjébe szintén a Testo sikerének részét képezik. A Testo az 

éves forgalom kb. 10%-át kutatás-fejlesztésre fordítja.
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