
Gewoon betere industriële thermografie. 

Hoe hoger de resolutie van uw thermische beelden, hoe 

meer anomalieën u kunt zien. Met de revolutionaire Super-

Resolution-technologie verbetert u de beeldkwaliteit van uw 

warmtebeeldcamera in één keer met één klasse. Viermaal 

www.testo.com

Hoge resolutie infraroodbeelden
in industriële thermografie dankzij  
Testo SuperResolution.

meer meetwaarden en een geometrische resolutie verbeterd 

met een factor 1,6 betekenen voor u nog meer details en 

nog meer veiligheid in uw meting. 

Standaard thermisch beeld SuperResolution thermische beeld

Testo
Applicatie voorbeeld



De oplossing.

Met de SuperResolutie technologie wordt de beeldkwaliteit

van de testo warmtebeeldcamera‘s naar een hoger niveau

getilt. Bij vier keer meer pixels wordt de geometrische

resolutie verhoogt met een factor 1.6. Voorbeeld: 160 x 120

pixels wordt in één keer 320 x 240 pixels, of 640 x 480

pixels wordt weer 1280 x 960 pixels. 

De voor patent aangemelde innovatie van Testo gebruikt de

natuurlijke beweging van de hand en maakt achter elkaar

meerdere opnamen. Deze worden dan berekend tot

één beeld met behulp van een algoritme. Het resultaat: vier

keer meer pixels en een aanzienlijk verbeterde geometrische

resolutie van het infraroodbeeld. Deze waardevolle

infraroodbeelden kunnen eenvoudig in de PC software

opgeroepen worden voor analyse.

Applicatie voorbeeld Hoge-resolutie infraroodbeelden bij industriële

www.testo.com
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De uitdaging.

In basis is optimale thermografie relatief eenvoudig: Hoe

beter de beeldresolutie en hoe meer pixels, hoe beter de

aandacht voor detail en hoe beter de weergave van het

meetobject En wanneer men het meetobject niet dichter

kan naderen of wanneer men de kleinste constructies

moet identificeren, is een hoog-resolutie beeld essentieel.

Hoe meer u kunt zien in het infraroodbeeld, hoe beter de

analyse.

Meer informatie.

Meer informatie en antwoorden op al uw vragen

betreffende thermografie met SuperResolution-technologie 

op www.testo.com

Infraroodbeelden

Resolutie kwaliteit 
320 x 240 pixels

SuperResolution  
infraroodbeeldInfraroodbeeld

SR algoritmeInfraroodbeeld

Resolutie kwaliteit 
640 x 480 pixels


