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De ce determinarea febrei cu ajutorul 

termoviziunii?

Un indicator important pentru o infecție este 
creșterea temperaturii corpului, în general cunoscută 
sub numele de febră. Termografia este metoda 
ideală pentru examinarea persoanelor atât în mod 
individual, dar și a fluxurilor mari de persoane. 
Funcția testo FeverDetection poate identifica 
temperatura corporală relativă a persoanelor sau 
mai exact diferența de temperatură între persoanele 

„sănătoase” (cu o temperatură normală a corpului) 
și persoanele „potențial bolnave” (cu temperatura 
corpului crescut). Temperatura este măsurată la 
nivelul feței, iar o alarmă este declanșată dacă 
este depășită o anumită valoare limită. Acest lucru 
permite identificarea rapidă și fiabilă a persoanelor 
cu temperatură crescută a corpului și izolarea 
acestora pentru o examinare medicală amănunțită.

Calcul continuu

Camerele de termoviziune testo 885 și testo 890 au o funcție 
pentru calculul continuu al temperaturii medii a persoanelor 
testate:

1  Setarea valorii de bază

Valoarea de pornire stabilită corespunde temperaturii medii 
preconizate a corpului uman.

2  Setarea toleranței

De exemplu +1 sau +2 °C.

3   Calcul automat al valorii pragului

Suma dintre valoarea de bază și valoarea toleranței o reprezintă 
valoarea de prag (=valoarea la care o persoană este considerată 
a fi expusă riscului din cauza febrei).

4  Stocarea valorilor de măsurare

Valorile de temperatură ale persoanelor testate sunt stocate 
continuu în camerele de termoviziune pentru a actualiza valoarea 
de prag.
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Galben
Persoana este 
identificată.

Verde
Persoana nu este 
expusă riscului 
datorită febrei.

Roșu
Persoana este 
expusă riscului 
datorită febrei.

Alarmă vizuală 
Temperaturile peste valoarea pragului sunt afișate cu roșu.

Alarmă sonoră 
“Beep” cât timp persoana se află în zona măsurată.

Funcție de salvare a imaginii 
Cu ajutorul butonului “Save”, se pot stoca imagini reale și 
imagini în infraroșu.

Principiu de operare

Măsurarea temperaturii 
mediului ambiant
folosind imaginea IR 
stocată.

Alarmă sonoră  
la depășirea limitelor de 
temperatură stabilite.

ieșire HDMI  
pentru conexiune 
directă între camera 
de termoviziune și 
monitor.
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testo FeverDetection
cu ajutorul funcției testo FeverDetection  
camere de termoviziune testo 885/testo 890  
sunt perfecte pentru a identifica persoanele cu risc 
de îmbolnăvire.
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