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A családoknak és a vállalatoknak az energetikai szaktanácsadójuk 

ajánlásaira kell támaszkodniuk. Végül is közvetlen befolyásuk 

van arra, hogy az ingatlan értéke megmarad-e, vagy esetleg 

még növelhető is. A jó hőkamera nagy segítséget nyújt e 

feladat teljesítésében. Az épületenergetikai tanácsadásban 

a hőképek önmagunkban nem elegendőek, mivel az ügyfelek 

bizalmának elnyerése érdekében a termográfiai jelentéseknek 

is meggyőzőnek kell lenniük. Kuno Schlatter egy sok éves 

tapasztalattal rendelkező energetikai tanácsadó, aki tisztában 

van a kihívásokkal, és azonnal hajlandó volt alaposan tesztelni az 

új testo 883 hőkamerát, a professzionális testo IRSoft szoftverrel 

együtt. Vajon képes-e megfelelő segítséget biztosítani a 

műszer az épületenergetikai szaktanácsadó naponta jelentkező 

kihívásira? A konklúzió: természetesen!

Kuno Schlatter, épületenergetikai szaktanácsadó.

Kuno Schlatter (65) mérnök, több mint 20 éve dolgozik független 

lakossági energetikai tanácsadóként, és tagja a Baden-

Wuerttemberg épületenergetikai tanácsadók, mérnökök és 

kivitelezők állami szövetségének (GIH).

20 éve szervez és vezet épületenergetikai tanácsadói 

tanfolyamokat vállalkozók, technikusok és mérnökök számára, 

akik ezt követően a Freiburg Board of Trade vizsgán vesznek 

részt. 

Szakképző főiskolai tanárként a németországi Titisee-

Neustadtban, a Hans-Thoma-Schule-ban 38 éven át tanított 

asztalosokat és építő szakmunkástanulókat. Több mint 30 

évig szerkezeti fizikát tanított az asztalos mesteriskolában, 

valamint a freiburgi Friedrich-Weinbrenner-Gewerbeschule 

professzionális fafeldolgozó akadémián. Számos cikket írt 

szakmai folyóiratoknak a hőszigetelés / energiatakarékosság / 

tűzvédelem témában, és két referenciakönyvben együttműködik 

az Europa-Verlag céggel.

Okos szettek energetikai szaktanácsadók 
számára: testo 883 hőkamera 
professzionális testo IRSoft szoftverrel.

Testo referencia
Energetikai szaktanácsadó  
Kuno Schlatter



„A kép minősége rendkívüli!” Azonnal megvenném ezt a 

hőkamerát az energetikai tanácsadó osztályomnak! "

Kuno Schlatter  

a testo 883 műszerről

Testo referencia Kuno Schlatter energetikai tanácsadó

A kihívás.

Az energiahatékonyság igen szerteágazó téma. A pénzügyi 

megtakarítások és az állami támogatások lehetőségein túl egyre 

több ingatlantulajdonos szeretne hozzájárulni az klímaváltozás 

sal kapcsolatos célok eléréséhez. Ebben fontos szerepet 

játszik az épületek energiaoptimalizálása. Ennek megfelelően 

nagy a kereslet, olyan tapasztalt és szakértő épületenergetikai 

tanácsadók iránt, mint Kuno Schlatter. 

Kuno Schlatter meg van győződve a hőképek által az 

energetikai konzultáció keretében nyújtott hozzáadott értékekről.  

A hőszivárgások vizuális megjelenítése a számszerű adatok  

helyett egyszerűbbé teszi az értelmezést - különösen az ügyfelek 

számára - az energetikai gyenge pontok feltárását, például a 

homlokzatok, a tetők vagy az ablakok építésében, és a döntés 

meghozatalát az esetleges, szükséges felújítási intézkedések 

tekintetében. Az épületenergetikai tanácsadásban a jó 

hőkamerák önmagunkban nem elegendőek. A tényleges kihívás 

a túl hosszú és összetett elemzések és jelentések készítése, 

amelyek az energikus felújítási ajánlások alapját képezik.  

A jelentések elkészítése gyakran rendkívül időigényes. Hasznos 

lenne egy nagy teljesítményű szoftver, mely lehetővé tenné a 

hőképek gyors és könnyű elemzését és dokumentálását egy 

egyértelmű termográfiai jelentés keretében.

A megoldás.

Az új testo 883 hőkamera, amely speciálisan ezen igények 

kielégítésére készült: komplett szettként lép be a piacra, a 

licenc nélküli, nagy teljesítményű testo IRSoft szoftverrel. Ez 

nemcsak a kiemelkedően nagy felbontású hőképek gyors és 

kényelmes rögzítését teszi lehetővé, hanem a hőképek átfogóan 

elemezhetővé is válnak a testo IRSoft segítségével. A jelentések 

elkészítése ugyanilyen egyszerű. A digitális jelentés-asszisztens 

és számos tervezősablon megkönnyíti a mérési eredmények és 

elemzések látványos jelentésekben való összefoglalását.

Kino Schlatter mindezt ígéretesnek tartja. Kiválasztott ügyfélként 

a szakértő az új testo 883 hőkamerát testo IRSoft szoftverrel 

teszi teljessé a januári piacra dobás előtt - egy családi házban a 

Fekete-erdőben.



További információ

További részletek a testo 883 

hőkameráról és a termográfiával 

kapcsolatos összes kérdésre 

adott válaszok az épület- és 

energetikai tanácsadással 

összefüggésben a www.testo.hu 

oldalon találhatók.

Az előnyök.

A testo 883 hőkamera ötvözi a legjobb teljesítmény minden 

előnyét: 

Kiemelkedő képminőség: Infra felbontás akár 320 x 240 pixel 

(SuperResolution felbontással: 640 x 480 képpont); NETD <40 

mk

Testo IRSoft: Elemezze a termikus képeket átfogóan az intuitív, 

professzionális PC-szoftver segítségével, és készítsen lenyűgöző 

jelentéseket rövid időn belül 

Intelligens és hálózatba kötött: testo Thermography alkalmazás 

és a testo 605i páratartalom-érzékelő mérési értékeinek vezeték 

nélküli továbbítása közvetlenül a hőképbe

Testo ScaleAssist automatikus kontrasztbeállítás és páratartalom 

üzemmód a penész kockázatának megjelenítésére a közlekedési 

lámpák színeivel.

Rugalmas: Manuális fókusz és cserélhető objektívek:

A teszt.

A hőkamera és a testo IRSoft PC szoftver kiváló párost alkot.  

És ez az új szett képes meggyőzni Kuno Schlattert minden 

szempontból. 

Az új, könnyen kezelhető pisztoly kialakítású képalkotó 

kényelmesen a kézbe ül, és ráadásul a külseje is nagyon 

vonzó. A testo 883 könnyű, manuális fókuszt teszt lehetővé, 

az érintőképernyő és a joystick kezelése szintén kényelmes és 

egyszerű. Nagy fókuszú termikus képek készítése is lehetséges 

a 320 x 240 pixeles infravörös felbontásnak köszönhetően (amely 

a testo SuperResolution technológiával pedig 640 x 480 pixelig 

bővíthető). A <40 mK hőérzékenység mellett pedig a legkisebb 

hőmérséklet különbségek is azonosíthatók.

A testo IRSoft szoftver felépítésének egyértelműsége a sok 

elemzési és dokumentációs funkció ellenére meggyőző. Gyorsan 

elkészített, professzionális jelentések. A jelentésvarázsló lépésről 

lépésre végigvezeti Önt a jelentés létrehozásának folyamatán 

tárolt szabványos sablonok segítségével. A jelentéskészítő 

segítségével azonban egyedi sablonok is létrehozhatók.

Az épületenergetikai szakember konklúziója: "Egyszerűen kiváló! 

A testo 883 egész csomagja abszolút meggyőző!”

„Ez gyors volt!” Egyszerűen vegyen fel a képekhez  

megjegyzéseket, vagy hallgassa meg a korábban szóban 

rögzített kommenteket, elemezzen ki mindent, írjon 

következtetést és máris kész a jelentés. A jelentések 

tényleg professzionális módon vannak felépítve - 

ennek köszönhetően pedig az ügyfelek könnyebben 

meggyőzhetők.

Kuno Schlatter az IRSoft PC szoftverről



Csúcstechnológia Dél-Németországból.

A Testo, amelynek székhelye a németországi Fekete Erdőben, 

Titisee-Neustadt-ban található, világpiaci vezető a hordozható és 

helyhez kötött mérési megoldások terén. Világszerte 3000 

alkalmazott dolgozik kutatás-fejlesztésben, gyártásban, és 

marketingben a csúcstechnológiájú vállalatnak és 34 

leányvállalatának.

Ügyfeleinket világszerte lenyűgözzük nagy pontosságú 

műszereinkkel és innovatív megoldásainkkal, valamint a jövő 

adatmenedzsmentjével. Termékeink segítenek a 

költségmegtakarításban, a környezetünk védelmében, az 

emberek egészségének megóvásában és az áruk, szolgáltatások 

minőségének optimalizálásában.

A vállalat 1957-es alapítása óta az éves növekedés folyamatosan 

tartja a stabil 10%-ot, a jelenlegi több mint 250 millió eurós 

forgalom pedig bizonyítja, hogy a csúcstechnológia és a Fekete 

Erdő igenis megfér egymás mellett. Az átlagon felüli beruházások 

a vállalat jövőjébe szintén a siker részét képezik. A Testo az éves 

forgalom kb. 10%-át kutatás-fejlesztésre fordítja.
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