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testo FeverDetection funkció a testhőmérséklet 

megnövekedésének azonosításához

Infra felbontás 640 x 480 pixel

Termikus érzékenység < 40 mK (< 0,04 °C)

Optikai és akusztikus riasztás

HDMI interfész külső monitorra történő továbbításhoz

Hőkamera

testo 890 FeverDetection szett

°C

A testo 890 hőkamera segítségével az egyes személyek 

testhőmérséklete gyorsan és megbízhatóan mérhető 

erősen frekventált létesítményekben, például repülőtereken, 

vasútállomásokon vagy bevásárlóközpontokban.

A testo 890 hőkamera a testo FeverDetection funkcióval 

képes azonosítani az emberek relatív testhőmérsékletét, 

vagy pontosabban meghatározni az „egészséges” (normál 

testhőmérsékletű) és „potenciálisan beteg” emberek 

(magasabb testhőmérsékletű) emberek hőmérsékleti 

különbségét.

Az bőr felületi hőmérsékletét automatikusan rögzíti 

az arc legmelegebb pontján (általában a szem belső 

sarkában), és riasztással jelzi, ha mért érték egy bizonyos 

küszöbértéket meghalad. Ez lehetővé teszi a megemelkedett 

testhőmérsékletű személyek gyors és megbízható 

azonosítását, és elválasztását további pontos orvosi vizsgálat 

ok elvégzése céljából.

testo 890  
FeverDetection szett
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Műszaki adatok

Rend.sz. 0563 0890 X7

testo 890 FeverDetection szett
testo 890 hőkamera FeverDetection funkcióval,egy strapabíró műszerbőröndben, tartozékok 
része a professzionális elemzőszoftver, SD kártya, USB kábel, hordszíj, lencsetisztító kendő, 
hálózati adapter, Li-ion akkumulátor, headset

Hőkamera felszereltség

Digitális kamera 4

Lencse 42° x 32°
Lézer (635 nm-es 
lézerosztály, 2. osztály)

Laser jelölő (nem elérhatő, amikor a 
FeverDetection aktiválva van)

Hangfelvétel Bluetooth*** / vezetékes headset
testo FeverDetection 4

Kép tárolása

Fájlformátum egyetlen kép .bmt; export options in .bmp, .jpg, .png, 
.csv, .xls

Tárolóeszköz SD kártya 2 GB  
(approx. 1,500 to 2,000 images)

Tápegység

Elem típus Gyors töltésű Li-ion akkumulátor, 
helyszínen cserélhető

Üzemi idő 4,5 óra
Töltési lehetőségek Műszerben / töltőállomáson (opcionális)
Hálózati működés 4

Környezeti feltételek

Működési hőmérséklet 
tartomány

-15 ... +50 °C

Tárolási 
hőmérséklettartomány

-30 ... +60 °C

Páratartalom 20 to 80% RH, nem kondenzálható

Műszerház védelmi osztály 
(IEC 60529)

IP54

Rezgés (IEC 60068-2-6) 2G

Fizikai jellemzők

Súly 1630 g

Méretek (Hossz x 
Szélesség x Magasság)

253 x 132 x 111 mm

Állványra szerelés 1/4" - 20 UNC

Műszerház ABS

PC szoftver

Rendszerkövetelmények Windows 10, Windows Vista,  
Windows 7 (Szervizcsomag 1), Windows 

8, USB 2.0 interfész
Szabványok, minősítések

EU irányelv 2004 / 108 / EC

Infrakép kimenet

Infra felbontás 640 x 480 pixel
Termikus érzékenység  
(NETD)

< 40 mK +30 °C-on

Látómező / min. 
fókusztávolság

42° x 32° / 0,1 m

Geometriai felbontás 
(IFOV)

1,13 mrad

Képfrissítési frekvencia 33 Hz*
Fókusz Automatikus/kézi
Spektrális tartomány 7,5 ... 14 µm
Képkimenet

Képméret / min. 
fókusztávolság

3,1 MP / 0,5 m

Kép bemutatása

Megjelenítés 4,3“ LCD érintőképernyő  
480 x 272 pixel

Digitális zoom 1-3-szoros

Megjelenítési lehetőségek IR / valós kép

Videó kimenet USB 2.0, Micro HDMI

Színpaletták 9 (vas, szivárvány, szivárvány HC, 
hideg-meleg, kék-piros, szürke, fordított 

szürke, szépia, Testo)

Mérés

Méréstartomány

Pontosság

-30 ... +100 °C /  
0 ... +350 °C (kapcsolható)

Magas hőmérséklet mérés 
- opcionális 
Pontosság

±2 °C, a mért ért. ±2 %-a 
(magasabb érték vonatkozik)

(a mért ért. ±3°-a, -30 ... -22°C)

Emissziós / visszavert 
hőmérséklet

0,01 ... 1 / kézi

Átviteli korrekció (légkör) 4

* EU-n belül, kívül 9 Hz
** Kivéve USA, Kína és Japán
*** Bluetooth csak az EU-ban, Norvégia, Svájc, USA, Kanada,
Kolumbia, Törökország, Japán, Oroszország, Ukrajna, India, Ausztrália
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testo 890 FeverDetection szett

Testo (Magyarország) Ker. Kft.
1139 Budapest, Röppentyű u. 53

Telefon:+36 1 237 1747
Fax:+36 1 237 1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu


