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Najlepszy wybór 
do każdej aplikacji
Kamera termowizyjna testo 868 - najwyższa jakość obrazu w
swojej klasie. 

Konserwacja i utrzymanie ruchu instalacji mechanicznych

Kontrola systemów grzewczych i lokalizacja nieszczelności

Konserwacja prewencyjna instalacji elektrycznych

Analiza skorupy budynku w celu oceny efektywności energetycznej

Kamery termowizyjne Testo

testo 865 

Kamera termowizyjna testo 865 z kablem USB, 
zasilaczem, akumulatorem litowo-jonowym, 
profesjonalnym oprogramowaniem IRSoft, instrukcją 
obsługi, certyfikatem kalibracyjnym oraz walizka.
Oszczędzasz 841 PLN *

Nr kat. 0560 8650  3.499 PLN*

testo 868

Kamera termowizyjna testo 868 z modułem 
bezprzewodowym BT/LAN, kablem USB, zasilaczem 
sieciowym, akumulatorem litowo-jonowym, 
profesjonalnym oprogramowaniem IRSoft, 3 x 
ε-markerami, instrukcją obsługi, certyfikatem 
kalibracyjnym oraz walizką.   
Oszczędzasz: 1.350 PLN **

Nr kat. 0560 8681  5.150 PLN** Cena promocyjna: 

Najwyższa wydajność  – najlepsza cena. 

5.150 PLN*

* Oferta ważna do 30.09.2019. Podane ceny są cenami netto + VAT  23%.

** Oferta ważna od 01.09.2019 do 31.12.2019. Podane ceny są cenami netto 
   + VAT  23%.
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testo 871

Kamera termowizyjna testo 871 z modułem 
bezprzewodowym BT/LAN, kablem USB , zasilaczem 
sieciowym, akumulatorem litowo-jonowym, 
profesjonalnym oprogramowaniem, 3 x ε-markerami, 
instrukcją obsługi, certyfikatem kalibracyjnym,walizką.

Nr kat. 0560 8712  8.500 PLN

testo 872 

Kamera termowizyjna testo 872 z modułem 
bezprzewodowym BT/LAN, kablem USB , zasilaczem 
sieciowym, akumulatorem litowo-jonowym, 
profesjonalnym oprogramowaniem, 3 x ε-markerami, 
instrukcją obsługi, certyfikatem kalibracyjnym,walizką.
Oszczędzasz: 1.501 PLN*

Nr kat. 0560 8721  9.999 PLN*
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Najważniejsze funkcje  
kamer termowizyjnych Testo

Wysoka rozdzielczość i 
jakość obrazu

Automatyczne ustawianie 
emisyjności

Automatyczny dobór 
właściwej skali obrazu w 
odniesieniu do warunków 
otoczenia  

Połączenie z aplikacją 
mobilną i innymi miernikami 
Testo

Niezbędne narzędzia do 
Twoich codziennych wyzwań.

Zarówno w branży instalacyjnej jak i w przemyśle, wykorzystanie 
kamer termowizyjnych niesie ze sobą znaczne korzyści: mierzysz 
całe obszary zamiast pojedynczych punktów, pracujesz szybciej i 
wydajniej, ciągle podnasząc jakoś swojej pracy.

BEZ funkcji testo ScaleAssist Z funkcją testo ScaleAssist

testo 868 i testo 872 - 
porównanie.

Bezbłędna termografia  
jest teraz bardzo prosta.

Funkcja testo ScaleAssist: 
Porównywalne obrazy termowizyjne

Dzięki funkcji testo ScaleAssist, prawidłowa ocena wad 
konstrukcyjnych budynków jest teraz niż kiedykolwiek. Funkcja 
automatycznie ustawia właściwą skalę dla obrazu termowizyjnego, 
co zapobiega błędnej interpretacji uzyskanych wyników.

Oprogramowanie testo IRSoft 

Przejrzyste i naprawdę proste tworzenie 
profesjonalnych raportów termowizyjnych 

testo Thermography App.
Pobierz teraz na iOS  
lub Androida - bezpłatnie: 

* oferta ważna w terminie 01.09.2019 do 31.12. 2019

testo 868 testo 872

Rozdzielczość  160 x 120 pikseli 320 x 240 pikseli

Rozdzielczość z   
testo SuperResolution

320 x 240 pixels  640 x 480 pixels

Czułość termiczna (NETD) < 100 mK < 60 mK

Zakres pomiarowy -30 do +650 °C -30 do +650 °C

Pole widzenia (FOV) 31° x 23° 42° x 30°

Aplikacja mobilna  

Wbudowany aparat cyfrowy   

IFOV   

testo ScaleAssist   

testo ε-Assist   

Połączenie z termohigrome-
trem testo 605i i amperomie-
rzem cęgowym testo 770-3 
za pomocą Bluetooth

–  

Moduł wilgotności –  

Celownik laserowy –

Cena 5.150 PLN* 9.999 PLN*

Funkcja IFOV: 
Pomiary zawsze z właściwej odległości

Im dalej znajdujesz się od obiektu pomiarowego, tym większe 
jest pole pomiaru kamery termowizyjnej. W związku z tym pomiar 
podbywa się nie tylko na obiekcie pomiarowym ale także na 
elementach znajdujących się w tle. Kamery termowizyjne Testo 
pokazują dokładnie, co można zmierzyć z danej odległości. 
W tym celu, na wyświetlaczu pojawia się dodatkowy kursor, 
który obejmuje obszar 3 x 3 piksele - zalecany rozmiar dla 
najmniejszego obiektu pomiarowego (pomiar IFOV).

Funkcja testo ε-Assist: 
Automatyczne ustawianie emisyjności

Dotychczas, określanie emisyjności (ε) oraz temperatury odbitej 
obiektu pomiarowego było bardzo czasochłonne. Funkcja 
testo ε-Assist zmienia to diametralnie: Po prostu umieść testo 
ε - marker na obiekcie pomiarowymi - obie wartości zostaną 
automatycznie okeślone. 

Aplikacja mobilna: 
Praca w wersji 

Dzięki bezpłatnej aplikacji testo Thermography App, Twój 
smartfon/ tablet stanie się zdalnym sterownikiem Twojej kamery 
termowizyjnej, zapasowym wyświetlaczem danych pomiarowych 
oraz centrum raportowania. 


