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Ürün broşürü

testo Termografi App
ücretsiz indirin

Termal kamera

testo 868 – akıllı ve ağ bağlantılı 
termografi.

°C

İnfrared çözünürlük 160 x 120 piksel, testo SuperResolution 

teknolojisi 320 × 240 piksel

Termal duyarlılık (NETD) of < 0.08 °C (80 mK)

Yerinde analiz ve rapor oluşturma için testo Termografi App 

ile

Sıcak ve soğuk noktaların otomatik tespiti

Bina termografisinde karşılaştırılabilir görüntüler için testo 

ÖlçekYardım

Entegre 5 MP dijital kamera

Ölçüm noktası boyutunu görüntülemek için IFOV uyarıcısı

Termografi bağlantılı – testo 868 termal kamera ile. Kendi 

sınıfında en iyi termal görüntü kalitesine, entegre bir dijital 

kameraya sahiptir ve modern bir karo görünümü ile sezgisel 

kullanıma sahip akıllı yeni özellikler sayesinde öne çıkar.

testo Termografi App, akıllı telefonunuzu veya tabletinizi 

ikinci bir ekrana dönüştürür. Buna ek olarak, kamerayı 

App ile çalıştırabilir ve sahada raporlar oluşturup 

gönderebilirsiniz.

http://www.testo.com
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Sipariş verileri

testo 868
testo 868 termal kamera, entegre testo 
SuperResolution teknolojisi, radyo modülü 
WLAN, USB kablosu, adaptör, lityum- iyon 
şarj edilebilir pil, profesyonel yazılım (ücretsiz 
indirme), 3 x testo ε-işaretleyici, devreye alma 
talimatları, kalibrasyon protokolü ve çanta

Sipariş no. 0560 8681

ÖlçekYardım olmadan termal 
görüntü

ÖlçekYardım ile termal görüntü

testo ÖlçekYardım

Termal görüntülerin sıcaklık ölçeği ve rengi ayrı ayrı 

uyarlanabildiğinden, örneğin bir binanın termal davranışının 

yanlış yorumlanması mümkündür. testo ÖlçekYardım işlevi, 

ölçeğin renk dağılımını ölçüm nesnesinin iç ve dış sıcaklığına 

ve aralarındaki farka göre ayarlayarak bu sorunu çözer. Bu, 

objektif olarak karşılaştırılabilir ve hatasız termal görüntüler 

sağlar.

Aksesuarlar Sipariş no.

Yedek pil, çalışma süresini uzatmak için ek Li-ion şarj edilebilir pil. 0554 8721

Pil şarj istasyonu, şarj süresini optimize etmek için masaüstü şarj istasyonu. 0554 1103

testo ε-işaretleyici (10’lu), emisivite ve yansıyan sıcaklığın otomatik olarak belirlenmesinde testo ε-Assist işlevi için 
işaretleyiciler.

0554 0872

Kılıf 0554 7808

Analiz ve raporlama için testo IRSoft PC yazılımı 0501 8809

testo Termografi App
testo Termografi App ile akıllı telefonunuz/
tabletiniz termal kameranız için ikinci bir ekran 
ve bir uzaktan kumanda haline gelir. Buna ek 
olarak, sahada kompakt raporlar oluşturmak 
ve göndermek ve bunları çevrimiçi olarak 
kaydetmek için Uygulamayı kullanabilirsiniz. 
Android veya iOS için şimdi ücretsiz indirin.

https://qr.testo.com/6cbaw4
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Teknik bilgi

İnfrared görüntü çıkışı

İnfrared çözünürlük 160 x 120 piksel

Termal duyarlılık (NETD) <0.08 °C (80 mK)

Görüş alanı/minimum
odaklama mesafesi

31° x 23° / 
< 0.5 m

Geometrik çözünürlük 
(IFOV)

3.4 mrad

testo SuperResolution 
(piksel/IFOV)

320 x 240 piksel 
2.1 mrad

Görüntü yenileme hızı 9 Hz

Odak Sabit odak

Spektral aralık 7.5 ... 14 µm

Görsel görüntü çıktısı

Görüntü boyutu/
minimum odak 
mesafesi

5 MP / 
min. 0.5 m

Görüntü sunumu

Görüntü ekranı 8.9 cm (3.5") TFT, QVGA (320 x 240 piksel)

Ekran seçenekleri IR görüntü / gerçek görüntü

Renk paleti demir, gökkuşağı HC, soğuk-sıcak, gri

Veri arayüzü

WLAN bağlantı testo Termografi App ile iletişim 
Kablosuz modül WLAN 

(EU, EFTA, USA, AUS, CDN, TR)

USB 2.0 mikro B 4

Ölçüm

Ölçüm aralıkları Ölçüm aralığı 1: -30 ... +100 °C 
Ölçüm aralığı 2: 0 ... +650 °C 

Manuel/otomatik geçiş

Doğruluk ±2 °C, ±2 % ölç. değ. 
(daha yüksek değer geçerlidir)

Emisivite/yansıyan 
sıcaklık ayarı

0.01 ... 1 / manuel

testo ε-Assist Emisivitenin otomatik tanınması ve yansıyan 
sıcaklığın belirlenmesi (RTC)

Ölçüm fonksiyonları

Analiz fonksiyonları Merkez nokta ölçümü, sıcak/soğuk nokta 
algılama, delta T

testo ÖlçekYardım Var

IFOV uyarıcı Var

Kamera özellikleri

Dijital kamera Var

Lens 31° x 23°

Video akışı USB ile 
testo Termografi App ile WLAN üzerinden

JPG olarak depolama Var

Tam ekran modu Var

Görüntü depolama

Dosya formatı .bmt ve .jpg; dışa aktarma seçenekleri .bmp, 
.jpg, .png, .csv, .xls

Hafıza dahili hafıza (2.8 GB)

Güç kaynağı

Batarya tipi yerinde değiştirilebilir lityum iyon şarj 
edilebilir pil

Çalışma süresi 4 saat

Şarj opsiyonları cihazda/şarj istasyonunda (opsiyonel)

Şebeke işletimi Var

Ortam koşulları

Çalışma sıcaklığı aralığı -15 ... +50 °C

Saklama sıcaklığı 
aralığı

-30 ... +60 °C

Hava nemi 20 ... 80 %RH, yoğuşmasız

Gövde koruma sınıfı 
(IEC 60529)

IP54

Titreşim  
(IEC 60068-2-6)

2G

Fiziksel özellikler

Ağırlık 510 g

Boyutlar (LxWxH) 219 x 96 x 95 mm

Gövde PC - ABS

PC yazılımı

Sistem gereksinimleri Windows 10, Windows 8.1

Standartlar, testler

AB Yönergesi EMC: 2014/30/EU 
RED: 2014/53/EU
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