
Annak érdekében, hogy versenyképesek maradjanak a világ-

gazdaságban, a vállalatoknak jobb és jobb termékeket kell 

piacra bocsátani egyre rövidebb időközönként. Az új ter-

mékeket tervező és kivitelező kutatás és fejlesztési részlegek 

számára ez hosszú távú következményekkel jár. A gyorsabb 

fejlesztési folyamat elérése és a magas minőség biztosítása 

érdekében a problémás területeket mihamarabb fel kell 

deríteni, és hatékonyan ki kell javítani. A hőkamerák ezen a 

téren már bevált megoldásnak számítanak. Gyors, érintés- 

és roncsolásmentes hőképalkotást tesznek lehetővé, így 
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nagyban meggyorsítják a fejlesztési és tesztelési folyamato-

kat.

A magas infra felbontás, a kiemelkedő termikus érzékenység 

és a számos elemző és dokumentációs funkciók révén a testo 

890 ideális műszer a kutatás és fejlesztési folyamatok során, 

legyen szó elektronikáról vagy műanyag fröccsöntésről.

Gyorsítsa a kutatás és fejlesztés 
folyamatát a testo 890 hőkamerával.

Testo
Alkalmazási példa



A kihívás...

Az innovációk iránti növekvő érdeklődés a világ körüli kutató 

és fejlesztő csoportok számára egyre nagyobb kihívást jelent, 

mivel gyorsítaniuk kell a fejlesztési folyamataikat anélkül, 

hogy az új termékek minősége és megbízhatósága 

csökkenne. A folyamatos eredmények érdekében a 

termékeket minden körülmények között felügyelni, valamint 

meghatározott szakaszoknál behatóan elemezni kell. A 

hőkamera ideális választás minden olyan termék esetében, 

ahol a hőmérséklet fontos szerepet játszik.

… elektronikában 

A gyártott alkatrészek mérete egyre csak csökken, így az 

áramkörökre is egyre több alkotóelem fér, a termékek 

teljesítménye folyamatosan nő – legyen szó a LED-ek 

fényhatásfokáról vagy az asztali gépek és okostelefonok 

processzorainak számítási teljesítményéről. A hőképződés 

rendkívül fontos szerepet játszik az elektronika e terén is, 

mivel a kis alkatrészek is nagy hőt termelnek, így ronthatják a 

környező alkotóelemek, vagy akár az egész áramkör 

működését. Az alkatrészek lehető legjobb elrendezéséhez, a 

hűtőelemek megfelelő méretezéséhez, valamint a legapróbb 

részletek és alkotóelemek hosszú távú, pontos felügyeletéhez 

változó körülmények között elengedhetetlen az elérhető 

legmagasabb minőségű felbontás.
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… a műanyaggyártó iparban

Műanyag alkatrészek fröccsöntésénél a fröccsöntő 

szerszámokat úgy kell megtervezni, hogy a lehető legjobb 

minőségben tudják a termékeket legyártani a lehető 

legrövidebb ciklusidővel. Ebben az esetben változtatni kell a 

szerszámok hőmérsékletét az egyenletes hőeloszlás 

érdekében a fröccsöntési folyamat során, így elkerülhetőek a 

hegesztési vonalak és az üregek. A hőmérsékletet a termék 

eltávolítása és a hűtési folyamat során is folyamatos felügyelet 

alatt kell tartani, rendellenességek és torzulások után kutatva. 

Az apró hibákat, mint a hegesztési vonalakat és az üregeket 

is hatékonyan és megbízhatóan kell kiszűrni. 

… dokumentációnál

A hőmérsékletadatok folyamatos felügyelete a legtöbb 

esetben nagy adatmennyiséggel jár, ezeknek pedig gyakran 

csak egy kis része fontos fejlesztési és tesztelési szempontból. 

Ennek ellenére minden adatot felelősségteljesen elemezni kell 

a lehetséges rendellenességek kiszűrése érdekében. Így 

rengeteg idő veszhet kárba a kereséssel, ami másra is 

fordítható.

Képszekvencia rögzítés egy hűtőbordán lévő LED-ről. A testo 890 vizualizálja a hőmérsékletváltozás folyamatát.



A megoldás …

A csúcsminőségű testo 890 hőkamera rugalmas funkcióival 

és egyszerű kezelhetőségével ideális műszer a hőfolyamatok 

vizualizálására a kutatás és fejlesztés területén, így felgyorsítja 

a fejlesztési folyamatot. 

… legkisebb hibák észlelésére is

A nagy felbontású, 640 x 480 pixeles infra detektor és a 

kisebb mint 10 cm-es fókusztávolság precíz mérést és 

elemzést tesz lehetővé. A műszer a rendkívül kisméretű, akár 

mindössze 113μm átmérőjű objektumok mérésére is képes 

– a piacon ez egyedülálló teljesítmény.

Ez a teljesítmény még tovább fokozható, ha kézben tartja a 

kamerát. A szabadalmaztatott SuperResolution technológiával 

a testo 890 hőkamera több képet készít egymás után, majd 

egy algoritmus segítségével egy képpé állítja azokat össze, 

az eredeti mérési értékek négyszeresével. Az IRSoft 

elemzőszoftverrel ezek a csúcsminőségű képek 

megjeleníthetők és feldolgozhatók.

… hőfejlesztési folyamat elemzésére időskálán

Ha fontos a hőmérséklet folyamatos felügyelete, a testo 890 

radiometrikus képszekvenciák rögzítésére is képes, amivel a 

mérési idő alatt bármikor, bármelyik pontot elemezni tudja a 

hőképen. Ezzel értékes időt takaríthat meg a hőmérséklet 

rendellenességek során. A felvétel előre beállítható 

időtartamonként történik, elindítható manuálisan vagy 

visszaszámlálóval. Amint a mérés véget ért, a rögzített 

szekvenciák egyszerűen elemezhetők PC-n az IRSoft 

elemzőszoftverrel. A megterhelő, huzamosabb idejű 

teszteléseknél a testo 890 hőkamerát közvetlenül egy PC-re 

vagy laptopra is lehet csatlakoztatni USB kábellel. A teljesen 

radiometrikus videóméréssel közvetlen videó streaming 

végezhető, ami akár 25 Hz-es képrögzítésre képes. A 

hőfejlesztés idősíkon való ábrázolásához megjelenítheti a 

mérési pontokat egy hőmérséklet-idő grafikonon, majd 

exportálhatja azt képként vagy Excel fájlformátumban.

… csökkentett adatmennyiségű dokumentációra

Ha a testo 890 hőkamerának csak egy meghatározott 

hőmérséklet felett kell videót rögzítenie, beállítható az 

indítóérték. Amint a hőmérséklet eléri ezt az indítóértéket a 

hőkamera automatikusan elkezdi a rögzítést, így csak a 

fejlesztéshez és teszteléshez lényeges adatokat menti le. Ezzel 

nem csak tárhelyet takarít meg, de időt is, mivel a nem lényeges 

mérési adatokat nem szükséges átnézni.

A professzionális IRSoft elemzőszoftverrel az áramkörön több alkatrész 

hőfolyamata is egyszerre elemezhető akár az egyidejűleg megjelenített 

hőmérséklet-idő grafikonon

Műanyag alkatrész feltűnően rendellenes hőeloszlással az alsó részen. 

Az ilyen foltok a fröccsöntő szerszámok nem megfelelő hűtésére 

utalhatnak
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Előnyök első pillantásra

A testo 890 hőkamerával jelentősen meggyorsíthatja a mérési és tesztelési folyamatokat kutatás és fejlesztés során. 

A hőkamerával rendkívül egyszerűen …

testo 890 hőkamera

• vizualizálhatja és elemezheti a hőfolyamatokat nagy 

felbontásban

• rögzíthet kép szekvenciákat, az IRSoft 

elemzőszoftverrel pedig feldolgozhatja azokat

• alakíthatja át a mérési adatokat hőmérséklet-idő 

grafikonokká, majd mentheti azokat kép vagy Excel 

fájlformátumban

• irányíthatja a felvételt indítóértékekkel, így 

lecsökkentheti az adatelemzéshez szükséges időt.


