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Nova termografska kamera testo 883 z najboljšo kakovostjo slike in 
profesionalnimi poročili – učinkovita krepitev za energetske svetovalce.

Vidi vse, misli 
namesto vas.

Profesionalna 
poročila
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Čas je    
za okrepitev.

Družine in družbe se redno zanašajo na priporočila 

energetskih svetovalcev, da obdržijo ali celo povečajo 

vrednost svojega premoženja. Velika odgovornost, kjer 

šteje vsaka podrobnost. 

Poleg stalnega časovnega pritiska in pomanjkanja orodja, 

je ta naloga še težja, zaradi dejstva, da ustvarjanje 

dejansko dobrih termografskih poročil traja predolgo 

časa.

Menimo, da si zaslužite pomoč. Okrepitev v obliki 

instrumenta, ki vidi vse, kar je pomembno v vašem 

delu in celo opravi delo namesto vas zahvaljujoč svojim 

praktičnim funkcijam. 

Izvedite vse o novi termični kameri testo 883.
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—  Izkoristite izjemno kakovost slike. 

Infrardeča ločljivost 320 x 240 slikovnih točk, 

razširljivo na 640 x 480 slikovnih točk z vgrajeno 

tehnologijo testo SuperResolution. Poleg tega naredi 

termična občutljivost < 40 mK vidno tudi najmanjšo 

temperaturno razliko. 

—  Ustvarite impresivna poročila. 

Sestavite profesionalno poročilo hitro in enostavno 

s čarovnikom za poročila testo IRSoft - ali uporabite 

oblikovalca sporočil programske opreme za 

ustvarjanje prilagojenih obrazcev, ki ustrezajo vašim 

potrebam.

—  Delajte v omrežju. 

Z aplikacijo Thermography App lahko v živo 

posredujete meritve na pametni telefon/tabličnik 

stranke, kjer ga le-ta lahko spremlja, ali pa integrirajte 

odčitke s termo-higrometra testo 605i v samo 

termično sliko. 

—  Takoj dobite jasen pregled tistega, kar morate 

videti.  

Samodejna prilagoditev kontrasta testo ScaleAssist 

preprečuje kakršne koli napačne razlage.  

Z načinom delovanja za vlažnost vizualizirate 

tveganje za nastanek plesni v termični sliki s 

pomočjo barv semaforja.

—  Uživajte v fleksibilnosti. 

Enostavno zamenjajte standardno lečo s telefoto 

lečo za visoko natančno termografijo tudi oddaljenih 

objektov. Poleg tega imate vedno nadzor nad 

termično sliko zahvaljujoč ročnemu ostrenju. 

Vaša pomočnica:  
termična kamera testo 883
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testo IRSoft: Najhitrejša pot za ustvarjanje impresivnih 
termografskih poročil.

Pri energetskem svetovanju ne zadošča zgolj dobra termična slika. Močna programska oprema je bistvenega pomena za hitro in 

enostavno analizo termičnih slik ter njihovo dokumentiranje v poročilu. Prav za ta namen je bila razvita brezplačna programska 

oprema IRSoft.

Profesionalna poročila  
izdelana hitro.

•  Navodila po korakih – za jasno strukturirana poročila.

•  Široka izbira obrazcev – z vsemi pomembnimi informacijami.

•  Ustvarite prilagojene obrazce – z uporabo oblikovalca poročil.

•  Izbira formatov – PDF, RTF (npr. za nadaljnjo obdelavo 

v Wordu) ali v Testovem lastnem TIR-formatu. TIR vam 

omogoča zelo preprosto kasneje urejanje shranjenih poročil.

Prava funkcija  
za vsako zahtevo.

•  Postavite neomejeno število merilnih točk, ugotovite 

hladne/vroče točke in podajte pripombe - za prilagojeno 

termografsko analizo.

•  Spremenite emisivnost različnih materialov, v razponu od 

prosto določljivih področij slike do posameznih slikovnih točk 

- za visoko natančne termograme.

•  Prikažite profilne linije in histograme - za enostavno analizo 

temperaturnih krivulj in distribucij.

•  Poudarite overshooting ali undershooting mejnih vrednosti – 

za vizualizacijo kritičnih temperatur.

Programsko opremo za analizo testo IRSoft lahko brezplačno in 

brez licence prevzamete na  www.testo.com/irsoft. 
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Tipični izziv v termografiji stavb: termične slike istega objekta je 

lahko videti različne odvisno od notranjih ali zunanjih temperatur. 

Tehnologija testo ScaleAssist rešuje to težavo s samodejno 

prilagoditvijo lestvice termografske kamere na optimalno 

nastavitev po vstopu v notranjo oziroma zunanjo temperaturo.  

To ima dve prednosti: objektivno primerljive termične slike 

in optimalni kontrast. Vsi elementi, ki so v napoto ali niso 

pomembni, samodejno zbledijo, napačne razlage se preprečijo, 

konstruktivne pomanjkljivosti pa se prikažejo le če dejansko 

obstajajo.

testo ScaleAssist: Samodejna prilagoditev kontrasta 
za primerljive termične slike

Videti, pomeni razumeti:
Te funkcije bodo osvojile vaše stranke.

Način delovanja za merjenje vla- žnosti: 

Prikaže tveganje za nastanek plesni na 

toplotnih šibkih točkah na sami termični 

sliki z uporabo barv semaforja. Prenesete 

lahko zahtevane odčitke notranje 

temperature zraka in notranje vlažnosti 

zraka brezžično, z opcijskega termo-

higrometra 605i na testo 883. To vam 

omogoča, da svojim strankam ponudite 

strokovno, visoko natančno ugotovitev 

tveganja za nastanek plesni, zaradi 

preprečevanja drage škode, povzročene 

gradbenim materialom in zaščite zdravja 

stanovalcev.

Testova aplikacija za 

termografijo: 

Meritve se posredujejo v živo na 

pametni telefon/tabličnik - vaše 

stranke se lahko sprostijo, saj vidijo 

vse, kot tudi vi.

Lestvica je postavljena prenizko:
Zdi se, da so potrebna obnovitvena dela.

Lestvica je postavljena previsoko:
Zdi se, da niso potrebna obnovitvena dela.

Lestvica je postavljena pravilno.
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Dodatki

Na voljo sta dve okrepitvi:
testo 883 sam ali v kompletu.

Združljivi merilni instrumenti za več smiselnih termičnih slik Naročilo št.

Termo-higrometer testo 605i z upravljanjem preko pametnega telefona, vključno z baterijami in kalibracijskim 
protokolom

0560 2605 02

Dodatki Naročilo št.

Telefoto leča 12° x 9° *

Rezervna baterija, dodatna litij-ionska baterija za podaljšan čas delovanja. 0554 8831

Polnilna postaja za baterije, namizna polnilna postaja za optimizacijo časa polnjenja. 0554 8801

Zaščitno steklo za lečo,
posebno germanijevo zaščitno steklo za optimalno zaščito leče pred prahom in praskami

0554 8805

testo ε-marker (10 off), markerji za testo ε-Assist funkcijo za samodejno ugotavljanje emisivnosti in reflektivne 
temperature. 

0554 0872

Emisijski trak. Lepljivi trak za, na primer, golo površino (zvitek, D: 10 m, Š: 25 mm),
ε = 0.95, odporen proti temperaturi do +250 °C

0554 0051

Programska oprema za osebni računalnik IRSoft za analizo in poročanje (za prenos)

Kalibracijski certifikat ISO, kalibracijske točke pri 0 °C, +25 °C, +50 °C 0520 0489

Kalibracijski certifikat ISO, kalibracijske točke pri 0 °C, +100 °C, +200 °C 0520 0490

Kalibracijski certifikat ISO, prosta izbira kalibracijskih točk v razponu -18 do +250 °C 0520 0495

* Prosimo, kontaktirajte našo službo za pomoč strankam.

Obseg dobave:

-  termična kamera testo 883  

s standardno lečo 30° x 23°

- robustni kovček

-  profesionalna programska oprema IRSoft  

(brezplačen prenos)

- kabel USB-C

- napajalna enota USB

- litij-ionske polnilne baterije 

- nosilni jermen za termično kamero 

-  Naglavne slušalke Bluetooth (odvisno od države)

- kratka navodila

- kalibracijski protokol

Obseg dobave:

-  termična kamera testo 883  

s standardno lečo 30° x 23°

- robustni kovček

-  profesionalna programska oprema IRSoft  

(brezplačen prenos)

- kabel USB-C

- napajalna enota USB

- litij-ionske polnilne baterije 

- nosilni jermen za termično kamero 

-  naglavne slušalke Bluetooth (odvisno od 

države)

- kratka navodila

- kalibracijski protokol

Komplet testo 883testo 883

Naročilo št. 0563 8830Naročilo št. 0560 8830

-  telefoto leča 12° x 9°

-  dodatna litij-ionska polnilna baterija

- polnilna postaja za baterije 

Prednosti kompleta

-  izmenljive leče vas takoj pripravijo za vse 

situacije

-  izkoristite prihranek pri nakupu 

cenejšega kompleta, saj je nakup ločenih 

enot dražji 
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Tehnični podatki:
podroben pregled.

Infrardeča slika 

Infrardeča ločljivost 320 x 240 slikovnih točk

Termična občutljivost 
(NETD)

< 40 mK

Vidno polje/min. 
razdalja ostrenja

30° x 23° (standardna leča)
12° x 9° (telefoto leča)

< 0.1 m (standardna leča)

Geometrijska ločljivost 
(IFOV)

1.7 mrad (standardna leča)
0.7 mrad (telefoto leča)

testo SuperResolution  
(slikovne točke/IFOV)

640 x 480 slikovnih točk 
1.3 mrad

Stopnja osveževanja 
slike

27 Hz 1)

Ostrenje Ročno

Spektralni razpon 7.5 do 14 µm

Vizualni izhod slike

Velikost slike / min. raz-
dalja ostrenja

3 MP / < 0.4 m

Predstavitev slike

Prikaz slike 8.9 cm (3.5") TFT, QVGA (320 x 240 slikovnih 
točk)

Digitalni zoom 2x, 4x

Možnosti prikaza IR slika / dejanska slika

Barvna paleta železo, mavrica, mavrica HC, vroče-hladno, 
modro-rdeče, sivo, obrnjena siva, sepia, Testo, 

železo HT, paleta za vlažnost

Podatkovni vmesnik

WLAN-povezljivost Komunikacija s aplikacijo testo Termography 
App; brezžični modul BT2)/WLAN

Bluetooth2) Naglavne slušalke za glasovne zaznamke; 
prenos odčitkov s termo-higrometra testo 605i, 

merilnih klešč testo 770-3 (opcijske) 

USB USB-C, USB 2.0

Merjenje

Merilni razpon -30 to +650 °C

Točnost ±2 °C, ±2 % od odčitka (velja večja vrednost)

Emisivnost/prilagoditev 
reflektivne temperature

0.01 do 1 / ročna

testo ε-Assist Samodejno prepoznavanje emisivnosti in do-
ločanje reflektivne temperature (RTC)

Merilne funkcije

Analitične funkcije Izbira do 5 posameznih merilnih točk, ugotovi-
tev vroče/hladne točke, Delta T, področje mer-
jenja (min/max na področju), alarmi, izoterma

testo SiteRecognition 4

testo ScaleAssist 4

IFOV-alarm 4

Način delovanja za 
vlažnost - ročno

4

Merjenje vlažnosti z 
merilnim instrumentom 
za vlažnost2)

Avtomatski prenos podatkov s termo-higrome-
tra testo 605i preko Bluetootha (instrument se 

mora naročiti ločeno)

Solarni način delovanja 
- ročno

Vnos vrednosti sončnega sevanja

Električni način - ročno Vnos toka, napetosti ali moči

Električno merjenje s 
merilnimi kleščami2)

Avtomatski prenos podatkov s merilnih klešč 
testo 770-3 preko Bluetootha (instrument se 

mora naročiti ločeno)

Značilnosti termične kamere:

Upravljanje na dotik Kapacitivni zaslon na dotik

Digitalna kamera 4

Laser 3) Laserski označevalec (laserski razred 2, 635 
nm)

Pretok videoposnetkov preko USB-ja, preko WLAN-a s aplikacijo 
testo Thermography App

Shranjevanje v JPG-for-
matu

4

Celozaslonski način 4

Priključek za nosilni jermen ali trinožno stojalo z 1/4"-20 
UNC-navojem

Hramba slik

Formati datotek .bmt in .jpg; možnosti izvoza v formatih .bmp, 
.jpg, .png, .csv, .xls

Pomnilnik Notranji pomnilnik (2.8 GB)

Glasovni zaznamki 4 2)

Napajanje

Tip baterije Litij-ionska baterija za hitro polnjenje, lahko jo 
zamenjate na kraju samem

Čas delovanja ≥ 5 ur

Možnosti napajanja V instrumentu/polnilni postaji (opcijsko)

Delovanje omrežja 4

Okoljski pogoji

Razpon delovne tem-
perature

-15 to +50 °C

Razpon temperature 
shranjevanja

-30 to +60 °C

Vlažnost zraka 20 do 80 %RH, nekondenzirajoče

Zaščitni razred ohišja 
(IEC 60529)

IP54

Vibracije  
(IEC 60068-2-6)

2G

Fizične lastnosti

Teža 827 g

Dimenzije (DxŠxV) 171 x 95 x 236 mm

Ohišje PC - ABS

Programska oprema za osebni računalnik

Sistemske zahteve Windows 10, Windows 8, Windows 7

Standardi, testi

Smernice EU EMC: 2014/30/EU
RED: 2014/53/EU

WEEE: 2012/19/EU
RoHS: 2011/65/EU + 2015/863

REACH: 1907/2006
1) V EU, izven EU 9 Hz 
2)  Pregled radijskih dovoljenj v različnih državah lahko najdete v delu s 

prenosi ustrezne strani proizvoda (www.testo.com).
3) razen ZDA, Kitajske in Japana
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Wärmebildkameras testo 883

Stranke: osvojene. 
Čas: prihranjen.

Najboljša kakovost termičnih slik in profesionalna 

poročila: nova termična kamera testo 883 vidi vse 

in misli namesto vas. Tako se lahko brezpogojno 

zanesete na zanesljivo orodje, ki vas bo podprlo prav 

tam, kjer ga potrebujete.

www.testo.si
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