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Dlaczego wykrywanie podwyższonej temperatury 

ciała jest skuteczne za pomocą termowizji?

Ważnym objawem infekcji jest podwyższona 
temperatura ciała. Termografia to idealna metoda 
skanowania nie tylko pojedynczych osób, ale 
także dużych przepływów ludzi. Funkcja testo 
FeverDetection umożliwia pomiar temperatury 
ciała osób, a dokładniej różnicę temperatur między 
„zdrowymi” ludźmi (o prawidłowej temperaturze 
ciała) a „potencjalnie chorymi” (o podwyższonej 

temperaturze ciała).
W celu dokonania pomiaru temperatury ciała, mierzy 
się temperaturę w wewnętrznym kąciku oka, a w 
przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości, 
zostanie uruchomiony alarm. Pozwala to szybko i 
niezawodnie identyfikować osoby o podwyższonej 
temperaturze ciała, umożliwiając ich izolację w celu 
przeprowadzenia dalszych, dokładnych badań.

Ciągła kalkulacja 
Kamery termowizyjne testo 885 i testo 890 posiadają funkcję 
ciągłej kalkulacji średniej temperatury badanych osób:

1  Ustawienie dopuszczalnych wartości w menu 
Ustawiona dopuszczalna wartość odpowiada oczekiwanej 
średniej temperaturze ciała człowieka.

2  Ustawienia tolerancji                                                    
Np. +1 lub +2 °C.

3   Automatyczna kalkulacja dopuszczalnej wartości              
Suma dopuszczalnej wartości i tolerancji odpowiada wartości 
alarmowej (sygnalizującej, że dana osoba jest zagrożona 
wystąpieniem podwyższonej temperatury ciała).

4  Przechowywanie wartości pomiarowych 
Wartości temperatur badanych osób są stale zapisywane 
w kamerze termowizyjnej w celu aktualizacji dopuszczalnej 
wartości.

testo FeverDetection - wykrywanie podwyższonej temperatury ciała  
z kamerami termowizyjnymi testo 885 / testo 890

Żółty 
Identyfikacja 
twarzy.

Zielony 
Brak ryzyka 
wystąpienia 
podwyższonej 
temp. ciała.  

Czerwony 
Ryzyko 
wystąpienia  
podwyższonej 
temp. ciała.

Alarm wizualny 
Temperatury powyżej dopuszczalnej wartości są wyświetlane 
na czerwono.

Alarm dźwiękowy 
Alarmowy sygnał dźwiękowy do momentu opuszczenia 
kadru przez osobę zagrożoną wystąpieniem podwyższonej 
temperatury ciała. 

Funkcja zapisywania obrazu 
Za pomocą przycisku „Save” można przechowywać obrazy 

Zasada działania

Pomiar temperatury 
otoczenia za pomocą 
zapisanego obrazu w 
podczerwieni. 

Alarm dźwiękowy  
sygnalizujący przekroczenie  
indywidualnie zdefiniowanych, 
dopuszczalnych wartości 
temperatury.

Wyjście HDMI 
do bezpośredniego 
połączenia kamery 
z monitorem.
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testo FeverDetection
Kamery termowizyjne testo 885 / testo 890 z 
funkcją testo FeverDetection umożliwiają szybką 
identyfikację osób z podwyższoną temperaturą 
ciała.
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