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Az új testo 883 hőkamera a legjobb képminőséggel és automatikus  
képkezeléssel támogatja az szerviztechnikusok munkáját. 

Mindent lát és
gondolkodik Ön helyett.

Automatikus 
képkezelés
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—  Használja ki a kiemelkedő képminőséget. 

Infravörös felbontás 320 x 240 pixel, amely bővíthető 

640 x 480 pixelre a beépített testo SuperResolution 

technológiával.  

Ezenkívül a kézi fókusznak köszönhetően mindig 

teljes mértékben éles képeket kap.

—  Soha többé nem kell manuálisan hozzárendelni 

képeket a számítógépéhez. 

A SiteRecognition technológia gondoskodik az 

automatikus helyfelismerésről, vagyis a készített 

képeket a mérési helyek szerint menti mappába.

—  Dolgozzon vezetékek nélkül 

Használja a testo Thermography Applikációt a 

helyszíni gyors elemzésekhez. Integrálja a testo 

770-3 lakatfogó adat leolvasásait a hőképbe.

—  Tapasztalja meg a kivételesen intuitív kezelést. 

Az érintőképernyő és a bevált joystick okos 

kombinációja gördülékenyebbé és egyszerűbbé teszi 

munkafolyamatait.

—  Élvezze a rugalmasságot. 

A távoli tárgyak nagy pontosságú termográfiájához 

egyszerűen váltson a standard objektívről a 

teleobjektívre.

Az Ön segítő keze:  
testo 883 hőkamera

Itt az idő  
az erősítéshez!

Egyetérthetünk abban, hogy a karbantartás és a 

létesítményüzemeltetés terén a mindennapi munkában 

nagy különbség van abban, hogy sikeresen teljesülnek a 

kitűzött céljaink vagy, hogy nem tervezett leállások miatt 

veszteségeket tapasztalunk és abban, hogy hatékonyan és 

precízen teljesítünk egy-egy kihívást.  

És ha ez nem lenne elég, az állandó időhiány és a nem 

megfelelő műszerek használata mellett ezt a feladatot 

megnehezíti az is, hogy gyakran túl sok időbe telik az 

igazán jó termográfiai jelentések elkészítése.

Mi segítő kezet nyújtunk! Támogatást egy olyan műszer 

formájában, amely mindent pontosan lát és szinte elvégzi 

a munkát Ön helyett. Tudjon meg mindent az új testo 

883 hőkameráról.
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testo SiteRecognition:  
automatikus termikus képkezelés

1a  Hozzon létre egy listát a 
mérési objektumokról a testo 
IRSoft PC szoftverben.

1b  Importálja a meglévő 
készletlistát a kódokkal a 
testo IRSoft PC szoftverbe.

Ha már használ kódokat a mérési objektumokhoz, és/vagy rendelkezik 
készletlistákkal:

Hogyan működik a  testo SiteRecognition

2a   Hozza létre a mérési 
objektumok kódjait a testo 
IRSoft alkalmazásban, 
nyomtassa ki és csatolja a 
mérési objektumhoz.

2b  Vigye át az adatokat a testo 
883 hőkamerába.

3.  Aktiválja a SiteRecognition 
asszisztens a testo 883 
hőkamerában.  
 
A testo 883 automatikusan 
felismeri a kódokat a mérés 
során, és elmenti a megfelelő 
mérési hely információkat a 
hőképpel együtt.

4.  A képalkotó és a testo IRSoft 
szinkronizálásakor a hőképek 
automatikusan helyesen 
lesznek hozzárendelve. 
 

Tipikus probléma a karbantartásban: 

Sok hasonló mérési objektum sok hasonló hőképet jelent. 

Korábban ahhoz, hogy a képeket egyértelműen át lehessen 

látni összetett listákat kellett készítenie, vagy hozzá kellett 

adnia audio megjegyzést az egyes termikus képekhez. 

A Testo újítása most megoldja ezeket a problémákat: 

A testo SiteRecognition technológia garantálja a mérési hely 

automatikus felismerését, valamint a hőképek tárolását és 

kezelését. Ez kizár minden keveredést, megakadályozza a 

hibákat az értékelés során, és időt takarít meg, mivel nem 

szükséges a kézi képkiosztás.

A professzionális szoftver  

testo IRSoft

A mérési helykezelés mellett (testo SiteRecognition) a 

szoftver lehetővé teszi a termikus képek átfogó elemzését, 

feldolgozását és dokumentálását is.  

Töltse le ingyen a szoftvert a www.testo.com/irsoft oldalról. 

Ingyenesen elérhető iOS vagy  
Android rendszeren

testo Thermography App

Csatlakozás:  
legyen okos és hatékony

Testo lakatfogó

•  Hatékony: egyszerűen csatlakoztassa a hőkamerát a testo 

770-3 lakatfogóhoz.

•   Praktikus: a leolvasások vezeték nélküli továbbítása a testo 

lakatfogóból Bluetooth-on keresztül közvetlenül a hőképbe.  

Így például a kapcsolószekrények ellenőrzésénél a terhelési 

állapot közvetlenül rögzíthető a hőképen, és megbízhatóan 

felmérhető a rendszer állapota.

testo Thermography App

•  Elemzés: állítsa be a mérési pontokat, hozzon létre 

hőmérsékleti görbéket stb.

•  Élő közvetítés: használja okostelefonját / táblagépét 

második kijelzőként

•  Távvezérlés: vezérelje a hőkamerát az alkalmazáson 

keresztül.

•  Dokumentáció: válasszon képeket, tároljon releváns 

adatokat, tekintse meg az előnézetet és küldje el a 

jelentéseket e-mailben - vagy egyszerűen ossza meg a 

képeket gyorsan kollégáival vagy ügyfeleivel.
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Kiegészítők

Két választási lehetőség áll rendelkezésre:  
testo 883 alapcsomag vagy szett

Műszaki adatok:  
részletek áttekintése

Infra kép

Infra felbontás 320 x 240 pixel

Termikus érzékenység 
(NETD)

< 40 mK

Látómező / min. 
fókusztávolság

30° x 23° (standard objektív)
12° x 9° (teleobjektív)

< 0,1 m (standard objektív)

Geometriai felbontás 
(IFOV)

1,7 mrad (standard objektív)
0,7 mrad (teleobjektív)

testo SuperResolution 
(pixelek/IFOV)

640 x 480 pixel 
1,1 mrad (standard objektív) 

0,4 mrad (teleobjektív)

Képfrissítési frekvencia 27 Hz

Fókusz Manuális

Spektrális tartomány 7,5 ... 14 µm

Digitális kép kimenet

Képméret / min. 
fókusztávolság

5 MP / < 0,4 m

Képmegjelenítés

Kijelző 8.9 cm (3.5") TFT, QVGA (320 x 240 pixel)

Digitális zoom 2-szeres, 4-szeres

Kijelzési lehetőségek infra és valós kép

Színpaletták vas, szivárvány, HC szivárvány, hideg-meleg, 
kék-piros, szürke, inverz szürke, szépia, Testo, 

vas HT, páratartalom paletta

Adat interfész

WLAN-kapcsolat Kommunikáció a testo Thermography App 
alkalmazással;

BT2)/ WLAN vezeték nélküli modul

Bluetooth Headset hangjegyzetekhez; mért érték 
továbbítás a testo 605i páratartalom-, és 

hőmérsékletmérőről, és a testo 770-3 lakatfo-
góról (opcionális) 

USB USB-C, USB 2.0

Mérés

Méréstartomány -30 ... +650 °C

Pontosság ± 2 °C, a leolvasás ± 2%-a (magasabb érték 
érvényes)

Emisszivitás/visszavert 
hőmérséklet-beállítás

0,01 to 1 / kézi

testo ε-Assist Az emisszivitás automatikus felismerése és a 
visszavert hőmérséklet meghatározása (RTC)

Mérési funkciók

Elemző funkciók Akár 5 választható egyedi mérési pont, meleg/
hideg folt érzékelés, Delta T, területmérés (min 

/ max a területen), riasztások, izoterma

testo SiteRecognition 4

testo SkálaAsszisztens 4

IFOV jelző 4

Felületi nedvesség mód 
- manuális

4

Páratartalom mérése 
páratartalom mérő 
műszerrel

testo 605i, automatikus mérési érték továb-
bítással Bluetooth-on keresztül (a műszert 

külön kell megrendelni)

Szolár mód – manuális Napsugárzás értékének megadása

Villamossági mód - 
manuális

Áram, feszültség, vagy teljesítmény megadása

Villamossági mérés 
lakatfogóval

testo 770-3, automatikus mérési érték 
továbbítással Bluetooth-on keresztül (a 

műszert külön kell megrendelni)

Képalkotó funkciók

Érintéses vezérlés kapacitív érintőképernyő

Digitális kamera 4

Lézer Lézerjelző (2. lézerosztály, 635 nm)

Videó stream USB-n vagy WLAN-on keresztül a testo 
Thermography App segítségével

JPG mentés 4

Teljesképernyős mód 4

Állvány foglalat csuklópánthoz vagy fotóállványhoz UNC me-
nettel

Kép tárolás

Formátum .bmt és .jpg; exportálható .bmp, .jpg, .png, 
.csv, .xls formátumban

Memória Belső memória kapacitás (2.8 GB)

Hangjegyzet 4 

Tápellátás

Elem típus Gyorstöltésű, helyben is cserélhető Li-Ion ak-
kumulátor

Üzemidő legalább 5 óra

Töltési lehetőségek Műszerben / gyorstöltővel (opció)

Működtetés hálózatról 4

Környezeti körülmények

Üzemi hőmérséklet -15 ... +50 °C

Tárolási hőmérséklet -30 ... +60 °C

Levegő páratartalom 20 ... 80% rH, nem kondenzálódó

Védettség (IEC 60529) IP54

Rezgésállóság (IEC 
60068-2-6)

2G

Fizikai jellemzők

Súly 827 g

Méretek (HxSzxM) 171 x 95 x 236 mm

Műszerház PC - ABS

PC szoftver

Rendszerkövetelmények Windows 10, Windows 8, Windows 7

Szabványok

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

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

REACH: 1907/2006

Kompatibilis mérőeszközök Rend. sz.

testo 770-3 lakatfogó, elemmel és mérőkábel szettel 0590 7703

testo 605i Páratartalom- és hőmérsékletmérő (okostelefonról működtethető), elemmel és gyári műbizonylattal 0560 2605 02

Kiegészítők Rend. sz.

12° x 9° teleobjektív *

Tartalék lítium-ionos újratölthető akkumulátor a hosszabb üzemidő érdekében 0554 8831

Asztali töltőállomás a töltési idő optimalizálásához 0554 8801

Lencsevédő üveg
Speciális cserélhető germánium védőüveg az objektív karcolódás és szennyeződés elleni védelméhez

0554 8805

testo ε-marker (10 db), jelölő a testo ε-Asszisztens funkcióhoz az emisszió és a visszavert hőmérséklet automatikus 
meghatározásához

0554 0872

Fix emissziós öntapadós csík, pl. fényes felületekre (tekercs, hossz: 10 m, szélesség: 25 mm)
ε = 0,95, +250°C-ig

0554 0051

Testo IRSoft PC szoftver elemzéshez és jelentésekhez (ingyenes letöltés)

NAH Hőkamera kalibrálás 3 szabadon választott (-20...+150°C), 5 pozícióban (középen és sarkokon) ** 28 0520 0495

NAH Hőkamera kalibrálás 3 szabadon választott (-20...+150°C), 1 pozícióban (középen) ** 28 0520 0496

Plusz hőkamera kalibrálási pont (-20...+150°C) tartományban ** 28 0529 0007

*  Kérjük, lépjen kapcsolatba értékesítő kollégánkkal.
** Kalibrálási díj objektívenként értendő.

Szállítási kiszerelés:

-  testo 883 hőkamera normál objektívvel  

(30° x 23°)

- Robusztus műszerbőrönd

-  Professzionális IRSoft szoftver (ingyenes 

letöltés)

- USB-C kábel

- USB hálózati adapter

- Újratölthető Li-ion akkumulátor 

- Vállpánt a hőkamerához 

-  Bluetooth headset

- Használati utasítások

- Gyári műbizonylat

Szállítási kiszerelés:

-  testo 883 hőkamera normál objektívvel 

(30° x 23°)

- Robusztus tok

-  Professzionális IRSoft szoftver (ingyenes 

letöltés)

- USB-C kábel

- USB hálózati adapter

- Újratölthető Li-ion akkumulátor 

- Vállpánt a hőkamerához 

-  Bluetooth headset

- Használati utasítások

- Gyári műbizonylat

testo 883 szetttesto 883

Rend. sz. 0563 8830Rend. sz. 0560 8830

-  12° x 9° teleobjektív

- Tartalék újratölthető Li-ion akkumulátor

- Akkumulátor töltőállomás 

A szett előnyei

-  A cserélhető lencsék azonnal felkészítik 

Önt minden eshetőségre

-  A szett előnyösebb árral rendelkezik az 

egyedi vételhez képest 



8

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

Telefon: +361 237-1747
Fax: +361 237-1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu

Elégedettség: garantált 
Idő: megtakarítva

A legjobb minőségű hőképek és teljesen automatikus 

képkezelés: az új testo 883 hőkamera mindent lát és 

gondolkodik Ön helyett. Tehát feltétel nélkül számíthat 

erre a megbízható eszközre, amely pontosan ott segíti 

Önt, ahol a legnagyobb szüksége van rá.

www.testo.hu
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