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2 Siguranţă şi mediul înconjurător 

2.1. Date despre acest document 
 

Folosire 

> Vă rugăm să citiți cu atenție această documentație. Familiarizați-vă cu 
produsul înainte de utilizare. 

> Păstraţi acest manual de utilizare pentru o folosire ulterioară. 

> Înmânaţi manualul de utilizare viitorilor utilizatori. 
 

Avertismente 

Atenţie la informaţiile care conţin următoarele avertismente cu pictograme 
de avertizare. Implementaţi măsurile de siguranţă specificate. 

 

Reprezentare Explicaţie 

 Atenţie Indică posibilitatea de răni minore. 

Notificare 
Indică circumstanțele care pot conduce la 
deteriorarea produselor. 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
o                                           
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo 

 
 

Simboluri şi standarde de scriere 
 

Reprezentare Explicaţii 

 
Notă: Informații de bază sau informaţii suplimentare. 

1. ... 

2. ... 

Măsuri: mai multe etape, secvența trebuie să fie urmată. 

> ... Măsuri: un pas sau un pas opțional. 

- ... Rezultatul unei acţiuni 

Meniu Elementele instrumentului, ecranul instrumentului sau 
interfaţa programului. 

[OK] Butoanele de control ale instrumentului sau butoanele 
interfeţei programului. 

... | ... Funcţii/căi de acces în cadrul meniului. 

... Exemplu intrări. 
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2.2. Măsuri de siguranţă 
 

> Utilizaţi produsul doar  în scopul pentru care a fost prevăzut şi în cadrul 
parametrilor specificaţi în fişa de date tehnice. Nu utilizaţi forţa. 

> Nu folosiți produsul dacă există semne de deteriorare a carcasei,  a sursei 
de alimentare sau a cablurilor de alimentare. 

 

În timpul operării  lentila nu trebuie să fie îndreptat spre soare sau spre alte 
surse intensive de radiaţie (de exemplu obiecte cu temperatură mai mare de 
550°C/1022°F, dacă utilizați domeniul de măsurare  a temperaturii înalte de 
1400 ° C/2552 ° F). Acest lucru poate duce la deteriorarea serioasă a 
detectorului. Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice 
astfel de daună a detectorului microbolometru. 

> Obiectele care urmează să fie măsurate sau mediul de măsurare pot 
prezenta, de asemenea, riscuri: Respectaţi reglementările de siguranță 
valabile în zonei dvs. atunci când efectuați măsurătorile. 

 

> Nu depozitați produsul împreună cu solvenți. Nu folosiți  desicanți. 
 

> Efectuaţi doar lucrările de mentenanţă şi de reparaţii indicate pentru acest 
instrument şi descrise în documentaţie. Urmaţi cu exactitate paşii indicaţi. 
Utilizaţi doar piese de schimb originale de la Testo.  

 

> Utilizarea improprie a bateriilor reîncărcabile poate avea drept consecinţă 
distrugerea sau leziuni corporale datorită  şocului de curent, focului sau 
scăpărilor de chimicale. Următoarele instrucţiuni trebuie luate în 
considerare pentru a evita astfel de pericole: 

• Utilizaţi produsul doar în conformitate cu instrucţiunile in manualul de 
utilizare. 

• Nu scurtaţi, dezmembraţi, nu modificaţi. 

• Nu expuneţi produsul la impacte puternice, la apă, foc sau la 
temperaturi de peste 60 °C. 

• Nu depozitaţi produsul în apropierea obiectelor metalice. 

• Nu utilizaţi baterii care prezintă scurgeri sau baterii reîncărcabile 
defecte. În cazul contactului cu acidul conţinut de baterie spălaţi zona 
afectată cu apă din abundenţă şi consultaţi un medic dacă acest lucru 
este necesar. 

• Încărcaţi bateria doar în instrumentul recomandat pentru această 
operaţiune sau în staţiile de încărcare recomandate. 

• Opriţi imediat procesul de încărcare dacă acesta nu este finalizat  în 
intervalul de timp indicat . 
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• În cazul funcţionării improprii sau în caz de supraîncălzire, îndepărtaţi 
imediat bateria reîncărcabilă din instrumentul de măsurare / staţia de 
încărcare. Atenţie: Bateriile reîncărcabile pot fi fierbinţi! 

 

2.3. Protecţia mediului 
 

> Colectaţi acumulatorii cu defecţiuni /bateriile terminate conform 
specificaţiilor legale în vigoare. 

 

> La finalul duratei de viaţă, trimiteţi produsul pentru a fi colectat separat în 
categoria aparatelor electrice şi electronice (conform legislaţiei locale) sau 
returnaţi produsul la Testo pentru a fi colectat ca deşeu în mod 
corespunzător.  
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3 Specificaţii 
 

3.1. Utilizare 
 

Testo 885 este o cameră de termoviziune portabilă și robustă. Acesta permite 
determinarea și afișarea fără contact a distribuției temperaturii suprafețelor.  

Domeniile tipice de aplicare sunt: 

• Investigare clădiri: Evaluarea energetică a clădirilor, și a inspecției 
sistemelor de încălzire, ventilație și aer.  

• Întreţinere preventivă (deservire): inspecția sistemelor mecanice și 
electrice, a utilajelor și a sistemelor de distribuție a energiei 

• Monitorizarea producţiei (asigurarea calităţii): monitorizarea proceselor de 
producție 

• Consultarea profesională a energiei, detectarea pierderilor 

• Verificarea  modulelor fotovoltaice 

Testo 885 este disponibil în mai multe versiuni, care sunt adaptate diferitelor 
cerințe de utilizare : 

• testo 885-1: lentilă superangular de calitate superioară 30° x 23, detector 
320 x 240, NETD < 30 mK at 30°C, SD card 2GB  de aprox. 2000 până la 
3000 imagini, SuperResolution cu rezoluție de 640 x 480 pixeli (opțional), 
distanţa minima de focalizare 0.1 m, ecran tactil, cameră digitală 
încorporată cu LED-uri puternice de iluminare, auto-focus, izotermă, 
min/max/med. pe zonă, Funcţia de îmbinare a imaginilor, laser (nu este 
disponibil în toate țările), mâner rotativ, ecran rotativ şi pivotant 

• testo 885-2, suplimentare / funcții diferite / caracteristici: telelentilă 
(opțional), afişarea distribuţiei umidităţii de suprafaţă prin introducerea 
manuală a condițiilor de mediu (opțional): măsurarea umidității în timp 
real cu sonda radio de umiditate), recunoașterea zonei cu ajutorul 
managementului de imagine, înregistrare vocală, măsurarea 
temperaturilor ridicate (opțional), măsurare video radiometrică completă 
(opțional). 

Control export 

Camerele de  termoviziune pot fi supuse restricțiilor de export ale Uniunii 
Europene. Vă rugăm să respectați reglementările naționale pentru controlul 
exporturilor atunci când realizaţi exportul. 
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3.2. Date tehnice 
 

Imagine finală prin infraroşu 
 

Caracteristică Valori  

Tip detector FPA 320 x 240 pixeli, a.Si 

Sensibilitate termică 
(NETD) 

< 30 mK la 30°C (86°F) 

Câmpul de vizibilitate / 
distanță min. de 
focalizare 

30° x 23°/0.1 m (0.33 ft) 
telelentilă (opțional): 11° x 9°/0.5 m (1.64 ft) 

Rezoluţie geometrică 
(IFOV) 

1.7 mrad (lentilă standard)  
0.6 mrad (lentilă telefoto) 

Extra-rezoluţie (pixeli / 
IFOV) - opțional 

640 x 480 pixeli / 
1.06 mrad (lentilă standard)  
0.38 mrad (telelentilă) 

Rata de refresh a 
imaginii 

33 Hz în UE, 9 Hz în afara UE 

Focalizare Automată, manuală 

Domeniu spectral 8 - 14 μm 
 
 

Imaginea reală 
 

Caracteristică Valori 

Dimensiunea imaginii 3.1 megapixeli 

Distanţa min. de 
focalizare 

0.5 m (1.64 ft.) 

 
 

Prezentarea imaginii 
 

Caracteristică Valori 

Afişarea imaginii ecran tactil LCD, diagonală ecran 10.9 cm (4.3"), 
480 x 272 pixeli 

Zoom digital 1-3x 

Opţiuni afişare Imagine IR/ imagine reală 

Ieșire video USB 2.0 

Tranmisie video 25 Hz în UE, max. 9 Hz în afara UE 

Paletă de culori 9 
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Măsurătoare 
 

Caracteristică Valori  

Domeniile de 
temperatură (pot fi 
schimbate) 

de la -20 la 100°C (de la -4 la 212°F) 

De la 0 la 350°C (de la 32 la 662°F) 

numai testo 885, opţional:  
de la 350 la 1200°C (de la 662 la 2192°F) 

Acuratețe ±2°C (±3.6°F) sau  ±2% a valorilor de măsurare 
(se aplică valorile mai ridicate) 

Reproductibilitatea ±1°C (±1.8°F) sau  ±1% (se aplică valorile mai 
ridicate) 

Emisivitate/setările de 
temperatură reflectate 

De la 0.01 la 1.00 

Temperatura 
reflectată, setările 
transmisiei de corecţie 
(atmosferă) 

Manuală 

Diametru minim de 
măsurare 

Lentilă standard: 5,0 mm la 1 m distanță 

Lentilă telefoto: 1,9 mm la 1 m distanță 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
o                                           

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo 

 
 

 

Măsurătoare 
 

Caracteristică Valori  

Afişarea distribuţiei 
umidităţii de suprafaţă 

numai Testo 885-2:  
prin introducere manuală 

măsurarea umidității în 
timp real cu sonda  
radio de umiditate (nu 
este disponibil în toate 
ţările) 

numai Testo 885-2, opţional:  
măsurarea automată a valorii de transfer în 
timp real 

 Mod de operare solar Da 

Funcţii analiză Până la  3 puncte de măsurare, recunoaşterea 
punctelor calde/reci, măsurători zonă (valoare 
medie min-/max-/), izoterm, alarme 
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Echipament cameră 
 

Caracteristici Valori 

Cameră digitală Da 

Lentile standard 30° x 23° 

Lentile telefoto  Opțional: 11° x 9° 

Recunoaştere punct de 
lucru prin 
managementul imaginii 

Numai  Testo 885-2 

Funcția de îmbinare a 
imaginilor 

Da 

Laser (nu este 
disponibil in SUA, 
Japonia, China) 

635 nm, clasa 2 

Înregistrare vocală Numai testo 885-2: prin intermediul Bluetooth 
(nu este valabil în toate ţările)/prin intermediul 
setului de căşti cu fir 

Măsurarea video (prin 
intermediul USB) 

Până la 3 puncte de măsurare 

Măsurare video 
radiometrică completă 
(prin intermediul USB) 

Numai la testo 885-2 (opțional) 

 
 

Stocarea imaginii 
 
 
 

   
e
n
e
r
g
i
e 

 

Caracteristică Valori 

Caracteristică Valori 

Format fişier .bmt,  export posibil în .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls 

Format fişier video (prin 
intermediul USB) 

.wmv, .mpeg-1 / numai la testo 885-2: vmt 
(video radiometric complet, format testo) 

Dispozitiv stocare SD card 2 GB (2000 până la 3000 imagini) 

 

Sursa de energie 
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Caracteristică Valori 

Tip baterie Baterie cu încărcare rapidă Li-ion, poate fi 
schimbată la faţa locului 

Timp de operare Aprox. 4.5 ore la 20 la 30°C (68 la 86°F) 

Opţiune încărcare În instrument/în dispozitivul de încărcare 
(opţional) 

Operare unitate de 
alimentare 

da, cu unitatea de alimentare 0554 8808 

Tensiunea la ieşirea din 
unitatea de alimentare 

5 V / 4 A 

 
 

Condiţii ambientale 
 

Caracteristică Valori 

Domenii de 
temperatură de 
operare  

De la -15 la 50°C (de la 5 la 122°F) 

Domeniu temperatură 
de depozitare  

De la -30 la 60°C (de la -22 la 140°F) 

Umiditate aer De la 20 la 80% non-condens 
 
 

Caracteristici fizice 
 

Caracteristică Valori 

Greutate 1570 g (inclusiv baterie) 

Dimensiuni (L x W x H) 253 x 132 x 111 mm (0.83 x 0.44 x 0.37") 

Montura trepied 1/4" - 20 UNC 

Clasa carcasei de 
protecţie (IEC 60529) 

IP54 

Vibrații (IEC 60068-2-6) 2G 
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Bluetooth (nu este disponibil în toate ţările) 
 

Caracteristică Valoare 

Denumire tip BlueGiga WT 11 

Notă produs WT 11 

Identificare B01867 

Companie 10274 

Informarea FCC 
(Comisia Federală de 
Comunicaţii) 

Acest aparat îndeplineşte condiţiile impuse la 
capitolul 15 din normativul FCC. Punerea în 
funcţiune are la bază îndeplinirea următoarelor 
condiţii: (1). Instrumentul nu trebuie să 
genereze nicio interferenţă periculoasă şi (2) 
acest instrument trebuie să fie capabil să 
permită interferenţa, chiar dacă acest lucru ar 
putea avea efecte nedorite asupra operării. 

Adaptările şi modificările instrumentului care nu 
au fost aprobate în mod exclusiv de  testo AG 
poate anula dreptul utilizatorului de a utiliza 
instrumentul. 

Informaţii de operare Puteţi opri funcţia Bluetooth oricând doriţi 
pentru a salva energia bateriei sau în cazul în 
care nu se permite utilizarea conexiunilor radio, 
de exemplu în aeronave sau în spitale  . 

 
 

Normative, garanţie 

Caracteristică Valori 

Directivă UE 2004/108/EC 

Garanţie 2 ani, condiţii garanţie: vedeţi 
www.testo.com/warranty 

 

http://www.testo.com/warranty
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4 Descriere produs 
 

4.1. Prezentare generală 
 

4.1.1. Componentele produsului 
 

  

1 Lentilă cameră digitală pentru înregistrarea imaginilor vizuale şi două  LED-
uri puternice pentru iluminarea imaginii. 

2 Lentilă cameră digitală pentru infraroşu pentru realizarea termogramelor.  

3 [Release lens]/ eliberare lentilă pentru eliberarea lentilei fixate.  

4 Cuplu (1/4" - 20 UNC) pentru ataşarea unui trepied (partea de jos a 
aparatului de termoviziune).  Nu utilizaţi trepiede de masă: pericol de 
răsturnare! 

5 Laser (indisponibil în toate țările) pentru marcarea obiectului măsurat. 

 
 

 ATENŢIE 

 

Raze laser! Clasa 2 laser 

> Nu priviţi în fasciculul laser. 
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6 Focus Ring/Inel de focusare  pentru ajustarea manuală a focusului. 
 

ATENTIE 

Mecanismul de autofocus se poate defecta! 
> Activaţi  inelul de focusare doar când funcţia de autofocusare este 

dezactivată ( ). 
 

7 Mâner rotativ cu curea de mână reglabilă și ureche de fixare pentru 
capacul lentilei. 

8 Compartiment baterii (partea de jos a aparatului de termoviziune).  
9  Butoane de operare (spate și partea superioară a aparatului de 

termoviziune):  
 

Buton Funcţii 

[ ] Porniţi/opriţi camera 

[●] (joystick cu 5 
trepte) 

 Apăsaţi [●]:  deschideţi meniu, activaţi selecţia 
/setarea. 
 Deplasaţi-vă [●] în sus/în jos/în dreapta/în stânga: 
selectaţi funcţiile, navigaţi 

[Esc] Anulaţi operaţiunea. 

[A], [B] Taste de comenzi rapide pentru activarea diferitelor 
funcții. Comanda rapidă curentă atribuită se afișează 
(stânga sus). Pentru funcțiile reglabile, consultați 
Configurare taste comenzi, pagina 55. 

[Shutter 
button]/Buton 
de declanşare 
(butonul rotund, 
nemarcat) 

Apăsaţi butonul (doar când este activat autofocusul): 
se focalizează automat. 
Apăsaţi butonul: se înregistrează imaginea 
(îngheţare/salvare). 

 

10 Două  urechi de fixare pentru cureaua de umăr. 
 

11 Interfaţă terminale:  

Terminal  Alocare 

partea 
superioară 

Mufă unitate de alimentare, mufă cască,  LED stare baterie.  
Indicații LED  stare baterie (camera este On pornită):  
• Off/oprită (nu este introdusă nicio baterie). 
• Iluminează intermitent (unitatea de alimentare este 

conectată şi bateria se încarcă). 
• On/pornită (unitatea de alimentare este conectată şi 

bateria este pe deplin încărcată). 

partea 
inferioară 

port USB, slot card de memorie. 
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12  Ecran, poate fi înclinat 90° şi rotit 270°. 
 

 
Când camera este pornită, afișajul rămâne activ chiar și atunci 
când este pliat cu faţa în jos. Este recomandabil să folosiți 
opțiunile de salvare energie pentru a prelungi durata de viața a 
bateriei, consultați Opțiuni salvare energie, pagina 62.  

 
 

4.1.2. Interfaţă display 

 
 

1 Ecran cameră: indică  imaginea IR  sau imaginea reală.  

2 Redimensionare display:  
 

Display Descriere 

 Funcţia de Ecran de protecţie este activată. Niciun 
simbol vizibil când funcţia este activată.   

,  sau  Unitatea selectată pentru valoarea măsurată sau 
scara.   

 

Stânga: limitele de temperatură a imaginii afișate, 
arătând valoarea minimă / maximă de măsurare (cu 
ajustare automată la scară) sau valoarea de afişare 
selectată minimă / maximă (cu scară de reglare 
manuală). 

Dreapta: limitele de temperatură a imaginii afișate,, 
bazat pe setul de interval de măsurare, arătând 
limitele gamei de măsurare. 

 or  Ajustarea automată sau manuală a scării activată. 
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Display Descriere 

 Ajustarea histogramei activată. 

 Setaţi emisivitate. 

 

3 Bara de selectare a modului camerei de termoviziune:  

  buton pentru modul de înregistrare,  buton pentru modul de 
galerie imagini. 

4 Bara de meniuri:  Cuprinde 3 câmpuri cu butoane pentru selectarea 
funcţiilor:  

    
 

Mai multe informaţii găsiţi la Bara de Bara de meniuri/câmpuri, pagina 33. 
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5 Status display: 

Display Descriere 

,  Posibile comenzi rapide pentru funcții-cheie  
(pentru a schimba atribuirea, vezi Configurare 
butoane): 

: Tip imagine. 

: Emisivitate. 

: Paletă. 

: Scară. 

: putere LED-uri. 

: Laser. 
 

 

 Atenţie 

 

Radiaţii cu laser! Clasa 2 laser 

> Nu priviţi în fasciculul de lumină. 
 

 

: Ajustări. 

: Zoom in/mărire. 

: Zoom aut/micşorare. 

: Umiditate 

: Solar 

: Îmbinare imagini 

: Recunoaştere zonă 

În cazul în care o imagine salvată se vizualizează în mod 
individual, butoanelor de funcţii le sunt alocate 
permanent următoarele funcţii:  

 : Afișează imaginea anterioară. 

: Afișează imaginea următoare 
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Display Descriere 

,   Sursa de energie/capacitate baterie: 

: Operare prin intermediul unităţii de alimentare, 
baterie total încărcată.  

: Operare prin intermediul unităţii de alimentare, nu 
a fost introdusă nicio baterie.  

: Operare baterie, capacitate 75-100%  
: Operare baterie, capacitate 50-75%  
: Operare baterie, capacitate 25-50%  
: Operare baterie, capacitate 10-25%  
: Operare baterie, capacitate 0-10%. 

 -  -  -  -  (animat): bateria este 
încărcată. 

 sau  Auto-focus activat sau dezactivat 

 Numai  testo 885-2:  conexiunea cu sonda radio a fost 
stabilită 

 Numai  testo 885-2: Interfaţa  Bluetooth activată. 

 Numai testo 885-2: setul de căști conectat. 

 Conexiunea USB stabilită. 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
o                                           

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo 

 
 

4.1.3. Concept de operare 
Camera poate fi operată în două moduri diferite. 
Operarea prin intermediul touchscreen-ului/ecranului tactil oferă acces rapid 
la funcţii.  
Operarea prin intermediul  joystick-ului necesită mai multe acţiuni dar permite 
operarea cu o mână a camerei. 
Operare Joystick  
Selectarea şi activarea se face în doi paşi: mişcarea joystickului ( [●] ) în sus/în 
jos/la dreapta/la stânga deplasează căsuța portocalie de selecţie pe ecran. 
Funcţia sau butonul selectat este activat prin apăsarea joystick-ului.  
Operare Touchscreen  
Selectarea şi activarea se vor efectua într-un singur pas : butonul sau funcţia 
necesară este selectată la contactul cu vârful degetului şi este activată în 
acelaşi timp.  

 
 

 
Ecran tactil. Operarea este posibilă doar  prin apăsare cu vârful 
degetului  (fără mănuşi) sau stylus pentru ecran tactil. 
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Ilustraţii în acest document 

Pentru efectuarea setărilor de bază, sunt oferite exemple ale ambelor moduri 
de operare, cu descrierea tuturor paşilor, a se vedea  Efectuarea setărilor de 
bază.. 

Celelalte capitole implică doar funcţii/butoane care trebuie activate:  

• Operare ecran tactil: atingerea cu vârful degetului.  

• Operare joystick: selectaţi mai întâi (mişcaţi joystickul în sus/în jos/la 
dreapta/la stânga), apoi activaţi (apăsaţi joystickul). 

 

4.2. Proprietăţi de bază 
 

4.2.1. Sursa de alimentare cu energie 
Energia către instrument este furnizată prin intermediul unui acumulator 
reîncărcabil, care se poate înlocui sau prin intermediul unităţii de alimentare 
furnizate.  

Cu ajutorul unităţii de alimentare ataşate, energia este automat furnizată prin 
intermediul acesteia, iar acumulatorul se încarcă astfel (doar la valori ale 
temperaturii ambientale situate între 0 şi 40°C).  

 
 

 
În cazul unor temperaturi ambientale mari, este posibil să fie 
necesară  o perioadă mai lungă pentru încărcare.  

 
 

Încărcarea bateriei este deasemenea posibilă utilizând o unitate de încărcare 
desktop  (accesoriu: 0554 8851). 

Instrumentul este echipat cu o baterie buffer/de siguranţă pentru a stoca 
datele sistemului în caz de întrerupere a alimentării cu energie electrică  (de 
exemplu dacă bateria este schimbată). 

 

4.2.2. Formatul fişierelor şi numele fişierelor  
Toate imaginile individuale salvate constă într-o imagine IR şi imaginea reală 
ataşată. 

Imaginile și fișierele video sunt salvate conform modelului următor: 
XXyyyyyy.zzz 

XX:  

  IR  pentru toate imaginile individuale (standard) 

  ST pentru un pachet care include mai multe imagini individuale (înregistrate 
cu funcţia de îmbinare a imaginilor într-o imagine panoramică) 

  SQ secvență in formatul VMT (înregistrat folosind funcția de înregistrare  
secvențe) 

yyyyyy:  
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 număr consecutiv format din  6 cifre 

zzz:  

  bmt pentru toate imaginile (extensie a fişierului specific Testo) 

  vmt pentru toate fișierele video (extensie a fişierului specific Testo) 
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5 Primii paşi 
 

5.1. Punerea în funcţiune 
 

5.1.1. Conectarea acumulatorului 
1. Deschideţi capacul compartimentului de baterii (1). 

2. Introduceţi acumulatorul (2) complet în compartimentul de baterii până ce 
face click. 

 
 
 

-

T
h
e
 
i
m
a
g
e
r
 
- Camera porneşte automat. 

3. Închideţi capacul compartimentului de baterii. 
 

5.1.2. Efectuarea setărilor de bază 
> Întoarceţi  ecranul şi îndepărtaţi folia protectoare. 

- Pe display apare ecranul de start. 

- Când porniţi prima dată camera: apar ferestrele de dialog cu Country 
setting/setări regionale şi  setare oră/dată una după cealaltă şi pentru a 
seta limba instrumentului, unitatea de temperatură (°C/°F) ora/data. 
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Operare ecran tactil 

✓  Fereastra de dialog Country settings /setări regionale este deschisă. 

1. Apăsaţi pe limba dorită. Dacă este necesar, derulaţi cu  /  pentru 
a afişa alte limbi. 

- Limba activată este indicată printr-o bifă. 

2. Apăsaţi tasta  pentru a schimba unitatea de măsură. 

- Unitatea activată este afişată în partea de sus dreapta a display-ului. 

3. Apăsaţi   pentru a confirma intrarea. 

- Fereastra de dialog  Set time/date /Setare oră/dată este deschisă. 

4. Atingeti butonul de sus   pentru a deschide meniul de setare Oră 

5. Setaţi valoarea pentru Oră şi Minut cu   / . 

6. Atingeţi   pentru a confirma intrarea. 

7. Atingeţi butonul din partea de jos  pentru a deschide setarea Dată. 

8. Setaţi valorile pentru Day/Zi,Month/ Lună şi Year/An cu ajutorul  / 

. 

9. Atingeţi tasta   pentru a confirma introducerea. 

10. Atingeţi    pentru a închide meniul de setare. 

> Ţineţi apăsat [ ] pentru a opri camera. 

Operare Joystick  

✓  Căsuţa dialog Country settings/Setări regionale  este deschisă. 

1. Rulaţi [●] în sus/în jos pentru a selecta limba dorită. 

- Limba selectă este marcată printr-o căsuţă portocalie   

2. Apăsaţi [●] pentru a activa selecţia. 

- Limba activată este indicată printr-o bifă. 
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3. Rulaţi în  [●] stânga/în sus pentru a selecta . 

4. Apăsaţi [●] pentru a schimba unitatea de măsură. 

- Unitatea activată este afişată în partea din dreapta sus a display-ului. 

5. Rulaţi [●] în jos pentru a selecta . 

6. Apăsaţi [●] pentru a activa selecţia. 

- Căsuţa  de dialog Set time/date/Setare oră/dată  este deschisă. 

- Butonul de sus  este selectat. 

7. Apăsaţi [●] pentru a selecta interfaţa de setare Time/Ora. 

8. Rulaţi [●] în sus/jos pentru  a seta valorile pentru oră şi minute. Pentru a 
schimba parametrii, rulaţi [●] la stânga/la dreapta. 

9. Rulaţi [●] la stânga pentru a selecta  . 

10. Apăsaţi [●] pentru a activa selecţia şi a închide interfaţa de setare. 

11. Rulaţi în jos [●] pentru a selecta butonul din partea de jos . 

12. Apăsaţi [●] pentru a selecta interfaţa de setare Date/Dată. 

13. Rulaţi [●] în sus/în jos pentru a seta valorile  pentru Zi, Lună şi An. Pentru a 
comuta între parametrii rulaţi [●] stânga/dreapta. 

14. Rulaţi  [●] la stânga pentru  a selecta . 

15. Apăsaţi [●] pentru a activa selecţia şi a închide interfaţa de setare. 

16. Rulaţi [●] la stânga pentru a selecta . 

17. Apăsaţi [●] pentru  a activa selecţia  a închide interfaţa de setare. 

> Ţineţi apăsat [ ] pentru a opri camera. 
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5.1.3. Încărcarea iniţială a acumulatorului 
Camera este livrată cu o baterie parţial încărcată. Încărcaţi în totalitate bateria 
înainte de utilizare. 

> Conectaţi la unitatea de alimentare adaptorul regional specific necesar. 
 

  

1. Deschideţi capacul superior care acoperă terminalul de interfaţă (1). 

2. Conectaţi unitatea de alimentare la mufele pentru unitatea de alimentare 
(2). 

 

3. Conectați cablul de alimentare la o sursă de alimentare cu curent. 

- Camera porneşte automat. 
 

 
Acumulatorul poate fi reîncărcat cu camera pornită sau oprită. 
Acesta nu are efect asupra  timpului necesar pentru încărcarea 
bateriei. 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
o                                           

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo 

 

- Se porneşte încărcarea bateriilor.  

- Starea de încărcare a bateriei este indicată  de LED (3): 

• LED –ul iluminează intermitent: bateria este în proces de încărcare. 

• led-ul este aprins: bateria este încărcată, procesul de încărcare s-a 
finalizat.  

4. Încărcaţi pe deplin bateria, apoi deconectaţi instrumentul de la unitatea de 
alimentare. 

- După încărcarea iniţială a bateriei, camera este pregătită de utilizare. 

O staţie de încărcare desktop (accesoriu: 0554 8851) poate fi deasemenea 
utilizată pentru a încărca bateria. 
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5.2.  Familiarizarea cu produsul 
 

5.2.1. Ajustarea curelei de mână  

 
 

> Aşezaţi camera pe partea stângă. 

1. Trageţi partea superioară a părţii căptuşite a curelei de mână (1). 

2. Trageţi capătul de fixare a curelei în sus (2). 

3. Puneţi mâna sub cureaua de mână pe partea dreaptă. 

4. Reglați cureaua de mână în poziţie potrivită prin slăbirea/strângerea 
capătului şi fixaţi din nou. 

5. Pliaţi înapoi partea curelei căptuşite. 
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5.2.2. Ataşarea capacului lentilei la cureaua de mână 

 
 

> Conduceţi clema de pe capacul lentilei (1) în urechea (2). 

5.2.3. Rotirea mânerului 
Mânerul poate fi rotit până la 180° în 10 poziţii. 

 
 

1. Introduceţi mâna dreapta sub cureaua de mână. 

2. Apucaţi camera cu mâna stângă. Pentru a face acest lucru, ţineţi carcasa în 
partea frontală a camerei (1). 
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oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooo                                           
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooo ATENŢIE 

Display-ul poate fi deteriorat! 

> Nu ţineţi camera cu displayul deschis. 
 

3. Întoarceți mâna dreaptă pentru a mişca mânerul în poziţia dorită  (2). 
Apăsaţi în jos cu degetul inelar şi cu degetul mijlociu. Pentru a roti în 
direcţia opusă, apăsaţi cu podul palmei.   

 

5.2.4. Ataşarea unei curele de umăr 
 

  

> Conectaţi laolaltă capetele curelei de umăr făcând clic cu partea ataşată 
camerei. 

5.2.5. Utilizarea unei huse pentru lentile 

Husa pentru lentile (inclusă în setul de livrare al lentilelor interschimbabile) 
este folosită pentru a proteja și a transporta lentilele  interschimbabile. Husa 
poate fi atașată cu ajutorul unei carabine la capătul curelei.   

Pentru a proteja împotriva deteriorării lentilele care nu sunt folosite, se va 
utiliza capacul transparent de plastic pe spatele lentilei.  Asiguraţi-vă că 
fermoarul husei este bine închis. 
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5.2.6. Introducerea cardului de memorie 
1. Deschideţi capacul interfeţei de conexiune din spate  (1). 

2. Inseraţi cardul de memorie (SD sau cardul SDHC) in slotul cardului. (2). 
 

  

> Pentru a scoate cardul de memorie: apăsaţi cardul de memorie  pentru a-l 
debloca. 

 

5.2.7. Poziţionarea/demontarea ecranului de protecţie IR  
Inelul de focalizare a lentilei cu filet interior pentru fixarea ecranului de 
protecţie. 

Poziţionarea 

> Introduceţi ecranul de protecţie în inelul de focalizare al lentilei şi rotiţi în 
sensul acelor de ceasornic până la blocare.   

Demontare 

> Rotiţi ecranul de protecţie în sens invers acelor de ceasornic şi îndepărtaţi-l 

După fixarea sau îndepărtarea ecranului de protecţie, activaţi sau dezactivaţi 
opţiunea Protection glass/Ecran de protecţie, vedeţi Optica, pagina 61. Dacă 
această opţiune este setată incorect, acurateţea măsurătorilor specificate nu 
este garantată. 
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5.2.8. Schimbarea lentilei 
Pot fi utilizate doar lentile adaptate camerei de termoviziune. Numărul de 
serie de pe o lentilă trebuie să coincidă cu numărul de serie afişat pe cameră, a 
se vedea Optică, pagina 61. 

> Aşezaţi camera pe o suprafaţă stabilă. 

Detaşarea lentilei 

 
 

1. Prindeţi lentila cu mâna stângă (1), ţineţi camera cu mâna dreaptă (2) şi 
apăsaţi [Release lens]/Eliberaţi lentila (3). 

2. Defiletaţi lentila prin rotirea în sens invers acelor de ceasornic şi scoateți-o. 

Păstraţi întotdeauna lentila în  husa lentilei (livrată împreună cu lentilele 
interschimbabile) cât timp nu sunt utilizate. 

Ataşarea unei lentile noi 

1. Prindeţi lentila cu mâna stângă (1) şi ţineţi camera cu mâna dreaptă  (2). 

2. Aliniați marcajele de pe lentilă și instrument (4) și puneți lentila în 
montură.   

3. Aşezaţi lentila în montură până se blochează şi apoi rotiţi în sensul acelor 
de ceasornic până ce face click. 
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5.2.9. Pornirea/oprirea camerei 
1. Îndepărtaţi capacul de protecţie de pe lentilă. 

2. Apăsaţi [ ]. 

-  Pe display apare meniul de pornire. Informaţiile despre instrument sunt 
afişate (de exemplu numărul de serie, denumire tip, versiune soft 
integrat). 

-  Opţiunea de măsurare este deschisă. Valorile măsurătorilor de pe cursor şi 
scară sunt afişate doar când faza de stabilizare este completă (indicată de 
un simbol de rotire în partea dreaptă sus a display-ului). 

- Camera efectuează ajustarea automată aprox. La fiecare 60 s. Acest lucru 
poate fi recunoscut printr-un click. Imaginea va fi îngheţată pentru scurt 
timp în acest caz. 

> Pentru a opri: ţineţi apăsat [ ] până ce mesajul de confirmare nu mai 
este afişat. 

- Camera este oprită. 
 

5.2.10. Focalizarea manuală a imaginii 
 

 

Atenţie 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooo                                           
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Mecanismul de autofocus poate fi deteriorat! 

> Rotiţi  inelul de focalizare/focusing ring doar când funcţia de auto-

focus este dezactivată ( ). 
 

 
 

> Dezactivaţi funcţia de auto-focus:  | . 

-  este afişată. 

> Rotiţi  inelul de focalizare/focusing ring până când imaginea este cea mai 
clară. 

 

5.2.11. Focalizarea automată a imaginii 

> Activaţi funcţia de auto-focus:  | . 

-  este afişat și  este evidențiat cu portocaliu .  

> Atingeţi [Shutter button]/butonul de declanşare. 

- Imaginea este focalizată în mod automat. Zona de focalizare trebuie să fie 
încadrată în căsuţa portocalie, care este afişată prin apăsarea  butonului de 
declanşare. 
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5.2.12. Înregistrarea (îngheţarea/salvarea) unei imagini 
1. Apăsaţi [Shutter button]/butonul de declanşare. 

- Imaginea este îngheţată (nemişcată). 

Dacă doriţi să salvaţi imaginea, apăsaţi   pentru a selecta unde doriţi să o 
salvaţi. 

2. Salvaţi imaginea: apăsaţi [Shutter button]/butonul de declanşare din nou 

sau atingeţi . 

- Imaginea IR este salvată şi imaginea reală este ataşată automat la imaginea 
IR. 

> Nu salvaţi imaginea: apăsaţi [Esc]. 
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6 Utilizarea produsului 
 

6.1. Bara de meniuri/câmpuri 
 

Funcţiile sunt activate prin intermediul barei de meniu. Bara de meniuri 
cuprinde 3 câmpuri. Funcţiile diferite sunt disponibile în funcție de ce bară de 
meniu este selectată. 

Câmpurile şi funcţiile sunt descrise pe scurt mai jos. Informaţiile detaliate 
despre funcţiile individuale pot fi găsite în capitolele următoare. 

6.1.1.  Câmpul funcţiei analiză  
 
 
 
 

Buton  Funcţie Descriere 

  
New mark/marcare 
nouă 

Inseraţi marcaj pentru punct nou de 
măsurare. Vedeţi deasemenea 
Selectare Pixeli |  selectare 
nouă/Marcare noua, pagina 38. 

 
Min/Max on Area/ 

Min/Max pe zone 

Indicaţie marcaj zonă.  A se vedea 
deasemenea şi media Media min/max, 
pagina 38. 

 
Hotspot/Punct cald Afişaţi valoarea maximă a  

măsurătorilor. Când funcția este 
activată, butonul este evidențiat cu 
portocaliu. Vedeţi deasemenea Pixel 
mark | Hotspot/Punct cald, pagina 37. 

 
Coldspot/Punct rece Afişaţi valoarea minimă a  

măsurătorilor. Când funcția este 
activată, butonul este evidențiat cu 
portocaliu. Vedeţi deasemenea Pixel 
mark  | Coldspot, pagina 37. 

 
Tip imagine Modificaţi displayul: selectaţi între 

imaginea IR şi imaginea reală. 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

o                                           
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo 
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6.1.2.   Câmpul funcţiei de scalare şi ajustare  

Buton  Funcţie Descriere 

 
Scale/ 

scalare 

Deschideţi interfața de setare Scale 
manual/scalare manuală. Pentru 
ajustarea domeniului valorii măsurate. 
A se vedea deasemenea Scalare 
manuală, pagina 45. 

 
Alarm/ 

alarmă 

Deschideți interfața de setare 
Alarm/Alarmă. Pentru setarea limitelor 
şi activarea /dezactivarea funcţiei. A se 
vedea deasemenea şi Alarma, pagina 
39. 

 
Isotherm/ 

izotermă 

Deschideţi interfața de setare 
Isotherm. Pentru a seta limitele şi 
pentru activarea/dezactivarea  funcţiei. 
A se vedea deasemenea I, pagina 40. 

 
Humidity/  

umiditate 

Numai testo 885-2:  

Deschideţi interfața de setare 
Humidity/umiditate. Pentru setarea 
parametrilor şi activarea/dezactivarea 
funcţiei.  A se vedea deasemenea 
Umiditate (numai testo 885-2), pagina 
40. 

 
Emissivity/ 
emisivitate 

Deschideţi interfața de setare 
Emissivity/emisivitate. Pentru setarea 
parametrilor. A se vedea de asemenea  
Emisivitatea, pagina 43. 

6.1.3.   Câmpul meniului principal 
Funcţiile afişate de pe câmp diferă în funcţie de vizualizarea curentă 

Vizualizarea imaginii curente 

Buton  Funcţie Descriere 

 
Meniu/ Meniu Deschideţi meniul. Din meniu, pot fi 

activate cele mai multe funcţii din cele 
3 câmpuri  şi multe alte funcţii 
suplimentare. A se vedea Măsuratori, 
pagina 36. 
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Buton  Funcţie Descriere 

 
Auto-focus  Activaţi/dezactivaţi auto-focusul. 

 
Zoom in Pentru a mări o imagine (zoom digital, 

X 5). 

 
Zoom out Pentru a mări o imagine pentru a o 

vizualiza în totalitate. 

 
Site recognition/ 
recunoaştere zonă 

Numai testo 885-2:  

Pentru a înregistra marcaje ale zonei. 

Butonul nu este afişat ca implicit. 
Trebuie reactivat de fiecare dată la 
pornirea camerei: alegeți din nou 
funcţia Site recognition/ recunoaștere 
zonă din meniu şi setaţi cel puţin un 
marcaj. 

 

Vizualizarea imaginii îngheţate sau salvate 

Buton  Funcţie  Descriere 

 
Meniu/ meniu Vedeţi mai sus. 

 
Save/ salvaţi Salvaţi imaginea. Funcție disponibilă 

doar la imagine înghețată. 

 
Folder Deschideţi interfața de setare Folder. 

Pentru  a selecta locaţia unde trebuie 
salvate imaginile. Funcție disponibilă 
doar la imagine înghețată. 

 
Audio Numai  testo 885-2 dacă este conectat 

la setul de căşti: deschideţi interfaţa de 
setare Audio, A se vedea Audio 
(numai-< testo >), pagina 65. 
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Buton  Funcţie  Descriere 

 
Sub-level zoom/zoom Este afişat Sub-level zoom/zoom sub-

nivel, cu funcţiile suplimentare . 

: meniu, vedeţi mai sus. 

: zoom in, vedeţi mai sus. 

: zoom out, vedeţi mai sus. 

: butoane display pentru 
deplasarea imaginii zoomate. Pentru 
deplasare, atingeţi butoanele din 
imagine. 

: închideţi sub-level zoom/zoom 
sub-nivel. 

 
Delete image 
/ștergerea imaginii 

Funcție disponibilă doar la imagine 
salvată 

 
 

6.2. Funcţii meniu 
 

6.2.1. Măsurători 

Domeniu de măsurare 

Domeniul de măsurare poate fi setat pentru a se adapta la zona respectivă de 
aplicaţie.  Dacă este selectat domeniul de măsură 3  (domeniul de măsurare 
temperaturi ridicate), deschiderea lentilelor este redusă automat pentru a 
proteja senzorul împotriva defecţiunii.   
 

ATENŢIE 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooo                                           
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Detectorul poate fi deteriorat! 

> Dacă se setează domeniul de măsurare  1 sau 2: nu îndreptaţi 
camera către obiecte cu temperaturi care depăşesc 550°C (1022°F). 

> Dacă se setează domeniul de măsurare 3: nu îndreptaţi camera către 
obiecte cu temperaturi care depăşesc 1400°C (2552°F). 
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Sarcină Acţiuni/descriere 

Setaţi domeniul de 
măsurare >  |  | Measurement/ 

măsurare |  

Measurement range/ domeniu măsurare| 

 sau  sau . 

Pixel mark | Hotspot / Selecatre Pixeli | punct cald 

Selectare punct cald (puncte indicatoare cu valoarea maximă de măsurare sunt 
afişate) poate fi prezentat. 

 

Sarcina  Acţiuni/descrieri 

Afişaţi/ascundeţi marcaj 
punct cald. >  | . 

sau 

>  |  | 
Measurement/Măsurare | Pixel 
mark/Selectare punct | 
Hotspot/Punct cald. 

 

Pixel mark  | Coldspot / Selectare punct| punct rece 

Selectare punct rece (puncte indicatoare cu valoarea minimă de măsurare sunt 
afişate) poate fi prezentat. 

 

Sarcina  Acţiuni/descriere 

Afişaţi/ascundeţi  marcaj 
punct rece. >  | . 

sau 

>  |  | Measurement | Pixel 
mark | Coldspot / Măsurare |  
Selectare punct | Punct rece 
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Selectare Pixeli |  selectare nouă 

Pot fi afişate şi poziţionate liber până la 3 marcaje ale punctelor de măsurare 
(puncte indicatoare cu valoarea de măsurare sunt afişate).  

 

Sarcina  Acţiuni/descriere 

Introduceţi un nou marcaj. 
>  | . 

sau 

>  |  | 
Measurement/Măsurare| Pixel 
mark/Selectare punct | New 
mark/Marcare nouă. 

Deplasaţi punctele 
indicatoare. 

> Atingeţi şi deplasaţi punctul indicator.  
Operare joystick: 
1. Selectaţi punctul indicator şi activaţi 

prin apăsarea joystick-ului. 
2. Deplasați punctul indicator mişcând 

joystick-ul. 
> Pentru a ieşi: Apăsaţi joystick-ul din 

nou şi activaţi Quit 
moving/abandonare deplasare din 
meniul  de context. 

Ascundeţi punctele 
indicatoare. 

> Atingeţi de două ori punctul indicator 
şi atingeţi Hide/ Ascundeţi in meniul 
context. 

Operare Joystick: 
1. Selectaţi punctele indicatoare şi 

apăsaţi joystickul de două ori. 
2. Activaţi Hide/ Ascundeţi din meniu 

context. 
 

Media min/max a zonei 

Poate fi afişat un indicator de zonă şi poate fi liber poziţionat. Măsurătoarea 
minimă (min), maximă (max) şi medie (avg) din această zonă  este afişată. 

Sarcina  Acţiuni/descriere 

Afişaţi indicatorii de zonă  
>  | . 
sau 

>  |  | Measurement | Min/Max on 
Area. Măsurare | Min/ Max pe Zonă. 
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Sarcina  Acţiuni/descriere 

Deplasaţi selectare zonă. > Atingeţi şi trageţi indicatorul de zonă. 

Operare joystick: 

1. Selectaţi indicatorul de zonă  şi activaţi 
prin apăsarea joystickului. 

2. Deplasaţi selectarea zonei prin 
deplasarea joystickului. 

> Pentru ieşire: Apăsaţi din nou 
joystickul  şi activaţi  Quit moving/ 
abandonare deplasarea în meniul 
context. 

Modificaţi dimensiunea  
zonei selectate/ascundeţi 
zona selectată. 

> Apăsaţi din nou  . 

 
 

Alarma 

Funcţia alarmei afişează toate punctele imaginii cu valori de măsură care 
depăşesc  limita superioară a alarmei sau se află sub limita inferioară a alarmei 
într-o singură culoare (culoare alarmă). Pentru a seta culoarea, vedeţi 
Selectarea culorii. 

 

Sarcina  Acţiuni/descriere 

Deschideţi meniul de editare 
Alarm/Alarma. >  | . 

sau 

>  |  | Measurement/ 
măsurare| Alarm/Alarma. 

Activaţi/dezactivaţi Lower 
alarm/ alarma inferioară 
sau Upper alarm / alarma 
superioară. 

>  Active/Activ 

> Pentru  a dezactiva, apăsați din nou 
butonul. 

Setaţi valorile alarmei. 
> , .  

Confirmaţi. 
> . 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
o                                           
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo 
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Izoterma 

Funcţia izotermică afişează toate punctele de imagine cu valori de măsurare 
care se află în limitele setate într-o singură culoare  (culoare izotermică). 

 

Sarcina  Acţiuni/descriere 

Deschideați meniul de 
editare Isotherm/Izoterma. >  | . 

sau>  |  | Measurement / 
măsurare | Isotherm/izotermă. 

Activaţi/dezactivaţi 
isotherm display/display-ul 
izotermă. 

>  Active/ Activă. 

> Pentru a dezactiva, apăsaţi din nou 
butonul. 

Setaţi limita izotermică 
inferioară şi superioară. > , .  

Conectați setările pentru  
limitele 
superioare/inferioare. 

> . 

Confirmaţi. 
> . 

 
 
 
 
 

Umiditate  (numai testo 885-2) 

Valorile temporare de umiditate şi temperatură introduse manual sau 
măsurate cu sonda de umiditate radio opţională pentru a calcula umiditatea 
relativă de suprafaţă pentru fiecare. Valorile pot fi afişate ca şi imagine 
umiditate. Paleta specială de culoare indică ce zone prezintă risc de apariţie  a 
mucegaiului: 

 

Coloare  Umiditate suprafaţă Evaluare 

verde 0…64%RH Nu este critica 

galben/por
tocaliu 

De la 65 la 80%RH Este potenţial critică 

roşu >80%RH critică 
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Sarcina  Acțiuni/descriere 

Deschideţi interfaţa de 
setare Humidity/ umiditate. >  | . 

sau 

>  |  | Measurement/ 
măsurare | Humidity/ umiditate. 

Activaţi/dezactivaţi display-
ul de imagine umiditate. 

>  Active/ Activă. 

> pentru a dezactiva, atingeţi din nou 
butonul . 

Setaţi valorile manual 
pentru temperatura 
ambientală (Ambient temp/ 
temp. ambientală) şi 
umiditatea ambientală 
(Humidity/ umiditate): 

> , .  

Efectuaţi conexiunea dintre 
radio şi sonda de  umiditate 
opţională 

> . 

Informaţii suplimentare găsiţi la cap. Radio 
(numai  Produktname 885-2<testo885-
2</, pagina 60. 

Aplicaţi intrările. 
> . 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
o                                           
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo 

 

Corecţie  atmosferică 

Abaterile de la măsurare datorate distanţelor mari sau gradului ridicat de 
umiditate faţă de obiectul care urmează a fi măsurat pot fi corectate. În acest 
sens, trebuie introduşi parametrii de corecţie.   

În cazul în care camera este conectată la o sondă de umditate radio opţională 
(numai testo 885-2), temperatura şi umiditatea ambientală sunt transferate în 
mod automat. Pentru conectarea la o sondă de umiditate radio, găsiţi 
informaţii suplimentare la capitolul  Radio (numai  885-2</ 885-2), pagina 60..  

Sarcina  Acțiuni/descriere 

Deschideţi interfaţa de 
setare Atmospheric 
correction/ corecţii 
atmosferice  

>  |  | measurement/ 
măsurare | corecţie atmosferică. 
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Sarcina  Acțiuni/descriere 

Activaţi corecţia 
atmosferică. 

>  Active/activ. 

> Pentru a dezactiva, apăsaţi din nou 
butonul. 

Setările manuale pentru 
temperatura ambientală 
(Temperature/ 
temperatura),  umiditate 
ambient 
(Humidity/umiditate) şi 
distanţa între cameră şi 
obiectul care urmează a fi 
măsurat (Distance to 
subject/ Distanţa faţă de 
subiect”). 

> , .  

Confirmați. 
> . 

 

Solar 

Pentru detectarea şi documentarea deficienţelor în cadrul sistemelor 
fotovoltaice, funcţia solară poate fi selectată. Intensitatea măsurată a radiaţiei 
solare  (cu un instrument extern) poate fi introdusă pentru scopuri de 
documentare. Această valoare este salvată cu  imaginea IR. 
Dacă această funcţie este activată, valoarea introdusă pentru intensitatea 
radiaţiei este afişată (stânga sus). 

Sarcina  Acţiuni/descriere 

Deschideţi meniul de editare 
Solar  >  |  | 

Measurement/măsurare| Solar. 

Activaţi funcţiile solare. 
> Active/activ. 

> Pentru a dezactiva, apăsaţi din nou 
butonul . 

Setaţi manual valoarea 
pentru intensitatea radiaţiei  
(Temperature/ 
temperatură). 

> , .  

Confirmaţi. 
> . 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
o                                           
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo 
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Emisivitate 

Puteţi alege între emisivitatea definită de utilizator şi 8 materiale cu 
emisivitatea setată.  Temperatura reflectată  (RTC) poate fi setată în mod 
individual. 

Informaţii emisivitate: 

Emisivitatea descrie capacitatea unui corp de a emite radiaţii 
electromagnetice. Acest principiu este valabil în cazul materialelor şi trebuie 
adaptat pentru rezultate corecte de măsurare.  

Materialele nemetalice (hârtie, ceramică, gips, lemn, vopsele şi lacuri), 
plasticul şi alimentele au un grad ridicat de emisivitate, ceea ce înseamnă că 
temperatura de la suprafaţă poate fi uşor măsurată prin utilizarea 
instrumentelor cu infraroşu. 

Datorită gradului lor scăzut de emisivitate sau neuniform, metalele 
strălucitoare şi oxizii metalici nu sunt potriviți pentru măsurarea cu infraroşu. 
Sunt de aşteptat măsurători cu un grad ridicat de imprecizie. Un remediu 
pentru  aceasta sunt straturile de acoperire care măresc emisivitatea, de 
exemplu, vopseaua sau adezivi emisie  (accesoriu, 0554 0051), care trebuie 
aplicate pe obiectul  care urmează să fie măsurat. 

În următorul tabel sunt specificate emisivităţi tipice ale materialelor 
importante. Aceste valori pot fi folosite ca un ghid pentru setările definite ale 
utilizatorului.   

 

Material (temperatură material) Emisivitate 

Aluminiu, lucios(170°C) 0.04 

Bumbac (20°C) 0.77 

Beton (25°C) 0.93 

Gheaţă, neted (0°C) 0.97 

Fier, fund abraziv (20°C) 0.24 

Fier cu suprafaţa turnată (20°C) 0.80 

Fier  suprafaţa laminată(20°C) 0.77 

Gips (20°C) 0.90 

Sticlă (90°C) 0.94 

Cauciuc, tare (23°C) 0.94 

Cauciuc, moale gri (23°C) 0.89 

Lemn (70°C) 0.94 

Plută  (20°C) 0.70 

Radiator, negru anodizat (50°C) 0.98 

Cupru, uşor patinat (20°C) 0.04 
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Material (temperatură material) Emisivitate 

Cupru, oxidizat (130°C) 0.76 

Plastic: PE, PP, PVC (20°C) 0.94 

Alama, oxidată (200°C) 0.61 

Hârtie(20°C) 0.97 

Porţelan (20°C) 0.92 

Vopsea neagră, mată (80°C) 0.97 

Oţel,  suprafaţă tratată termic  (200°C) 0.52 

Oţel, oxidat (200°C) 0.79 

Argilă, arsă (70°C) 0.91 

Vopsea transformator/Transformer paint (70°C) 0.94 

cărămidă, mortar, tencuială (20°C)  0.93 
 

Informaţie temperatură reflectată: 

Utilizând acest factor offset, reflexia este calculată pe baza emisivităţii scăzute, 
astfel acurateţea măsurătorii temperaturii cu instrumente cu infraroşu este 
îmbunătăţită. In cele mai multe cazuri, temperatura reflectată este identică cu 
temperatura aerului ambiental. Doar în cazul în care obiecte cu emisii 
puternice şi cu temperaturi mult mai mari  (cum ar fi cuptoarele sau maşinile) 
şi care se află în apropierea obiectului care este măsurat, ar trebui 
determinată şi utilizată temperatura radiaţiei acestor surse de căldură (de 
exemplu prin utilizarea termometrului  glob). Temperatura reflectată are un 
efect mic asupra obiectelor cu un grad mare de emisivitate.  

 

 
Utilizând software-ul PC, alte material pot fi importate în 
instrument dintr-o listă existentă.  

 
 

Sarcina  Acțiuni/descriere 

Deschideţi meniul de editare 
Emissivity/Emisivitate”. >  | . 

sau 

>  |  | 
Measurement/Măsurare | Emissivity/ 
Emisivitate. 

Selectaţi materialul. > Subliniaţi materialul care urmează să 
fie folosit prin atingerea acestuia pe 
ecran. 
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Sarcina  Acțiuni/descriere 

Setaţi manual emisivitatea 
(doar dacă  User defined/ 
utilizator definit este 
selectat) şi temperatura 
reflectată (RTC). 

> , .  

Confirmaţi. 
> . 

 
 

Scalare manuală 

Poate fi activată funcţia de scalare manuală în locul celei automate (ajustare 
automată continuă la valorile curente  min./max.). Limitele de scalare pot fi 
setate în cadrul domeniului de măsură activat (a se vedea domeniul de 
măsură).  

Modul activat este afişat în dreapta jos:  scalare manuală,  scalare 
automată. 

 

Sarcina  Acţiuni/descriere 

Deschideţi meniul de editare 
Scale manual/ Scalare 
manuala 

>  | .  

sau 

>  |  | 
Measurement/Măsurare | Scale 
manual/Scalare manual. 

Activaţi/dezactivaţi manual 
scale adjustment/ajustare 
scalare. 

>  Active/Activ. 

> Pentru a dezactiva, apăsaţi din nou 
butonul. 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

o                                           
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo 

Setaţi limitele de scalare. 
> , .  

Conectaţi setările pentru 
limitele 
inferioare/superioare. 

> . 

Confirmaţi.. 
> . 
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6.2.2. Opţiuni display 

Paletă 

Puteţi selecta din 8 palete de culori existente pentru displayul de imagine IR.  
 

Sarcina  Acţiuni/descriere 

Deschideţi meniul de editare 
Palette/Paleta. >  |  | Display options/Opţiuni 

display | Palette/Paletă. 

Selectaţi paleta > Selectaţi paleta care urmează a fi 
utilizată prin atingerea acesteia pe 
ecran. 

Confirmaţi. 
> . 

 
 
 
 

Ajustare histogramă 

Prin ajustarea paletei de culori la distribuţia temperaturii curente, ajustarea 
histogramei, mai ales în cazul  limitelor de temperaturi impuse (de exemplu cu 
măsurători de temperaturi mai mari) determină creşterea contrastului. 

 
 

 
Când se activează ajustarea histogramei, culorile din cadrul scalării 
nu mai sunt distribuite într-un model liniar între valoarea minimă şi 
maximă de scalare. De aceea este dificil să tragem concluzii despre 
temperatura culorilor 

 
 
 

Sarcina  Acţiuni/descriere 

Activaţi/dezactivați 
Histogram 
adjustment/ajustare 
histogramă. 

>  |  | Display options/opţiuni 
display | Histogram 
adjustment/ajustare histogramă. 

 
 
 
 

Selectare culori 

Pot fi setate culorile utilizate pentru funcţiile de măsurare a 
Isotherm/Izotermei  şi  Alarm/Alarmei. 

 

Sarcina  Acțiuni/descriere 

Deschideţi meniul de editare  
Colour selection/ selectare 
culoare. 

>  |  | Display options/opţiuni 
display | Colour selection/selecţie 
culoare. 
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Sarcina  Acțiuni/descriere 

Setaţi culoarea necesară 
pentru Isotherm/Izotermă, 
Top Alarm/Alarmă sus sau 
Bottom Alarm/Alarmă jos. 

> . 

> Activaţi culoarea care urmează a fi 
utilizată prin atingerea acesteia pe 
ecran . 

Confirmați. 
> . 

 

 

6.2.3. Galerie imagini 
Imaginea salvată poate fi vizualizată şi analizată în galeria de imagini. Folderele 
pot fi create pentru salvarea noilor imagini. 

Numai testo  885-2: Este posibil să ascultaţi şi mai apoi să înregistraţi sau să 
editaţi un comentariu vocal. Imaginile cu un comentariu vocal sunt indicate 

prin simbolul următor: .  
 

Sarcina  Acţiuni/descriere 

Deschideţi galeria de 
imagini. 

> . 

sau 

>  |  | Image gallery/galeria de 
imagini. 

Închideţi galeria de imagini. 
> . 

 

Navigarea pe pagina  privire de ansamblu 
 

Sarcina  Acţiuni/descriere 

Deschideţi folder. > Apăsaţi de două ori simbolul pentru 
folderul pe care doriţi să-l deschideţi. 

Un nivel mai sus 
> . 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

o                                           
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo 

Deschideţi opţiunea de 
vizualizare imagine 
individuala. 

>  Apăsaţi de două ori opţiunea de 
previzualizare a imaginii  care trebuie 
deschisă. 

Pentru informaţii suplimentare referitoare 
la opţiunea de vizualizare a imaginii 
individuale, vedeţi mai jos. 
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Acţiuni pe pagina privire de ansamblu 
 

Sarcina  Acţiuni/descriere 

Creaţi un folder nou. 
>   

> Introduceţi numele folderului. 

> . 

Ştergeţi folderul sau 
imaginea. 

1. Selectaţi folderul sau imaginea prin  
atingerea acesteia. 

2. . 

3. Confirmaţi ştergerea: . 

 

Navigarea în opţiunea de vizualizare individuală a imaginii  

✓ Opţiunea de vizualizare individuală a imaginii trebuie deschisă: vedeţi  

mai sus. 
 

Sarcina  Acțiuni/descriere 

Deschideţi meniul principal 
pentru a activa funcţiile. > . 

Afişaţi imaginea următoare 
sau anterioară. 

> [A] sau [B]. 

Înapoi la pagina cu privire de 
ansamblu: >  |  | Image gallery/ Galerie 

de imagini. 

Închideţi galeria de imagini: > [Esc]. 

 

Acţiuni opţiune de vizualizare a imaginii individuale 

✓ Opţiunea de vizualizare a imaginii individuale trebuie deschisă: vedeţi 
mai sus. 

 

Sarcina  Acţiuni/descriere 

Deschideţi meniul principal 
pentru a activa funcţiile. > . 

Ştergeţi imaginea 
> . 

> Confirmaţi ştergerea: . 
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Sarcina  Acţiuni/descriere 

Înregistraţi/editaţi 
comentariul vocal (numai  
testo 885-2). 

> . 

Informaţii suplimentare: Vedeţi Audio 
(numai  Produktnamev), pagina 65. 

Deschideţi  zoom-ul cu 
ajutorul funcţiilor 
suplimentare. 

> : meniu, vedeţi mai sus. 

> : pentru zoomare (zoom in) pe 
imagine (zoom digital, 5 incrementale). 

> :  zoomare ( zoom out) pe imagine 
pentru vizualizarea imaginii mărite. 

> : butoane afişaj pentru deplasarea 

imaginii zoomate. Pentru deplasarea 
imaginii, apăsaţi butoanele afişate în 
imagine.  

> : închideţi opţiunea de zoom. 
 

 

6.2.4. Funcţii asistate 

Captarea secvențelor (opțional, numai la testo 885-2) 

O secvență de imagini poate fi înregistrată folosind asistentul Sequence 
Capturing. 
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Această funcție este disponibilă ca și opțiune adițională (cod 
comandă 0554 8902) și trebuie activată înainte de a putea fi  
folosită, dacă opțiunea nu a fost comandată împreună cu 
camera. 

Activare funcție (numai la comandă ulterioară): 

 

Veți primi un plic cu un cod de acces (cod de identificare), pe 
care va trebui să introduceți în pagina de web 
www.testo.com/upgrade. 
După introducerea datelor necasare, un cod de activare este 
generat și poate fi folosit pentru activarea funcției prin 
intermediul softului IRSoft. Respectați cerințele de instalare 
și pașii de pe site sau din email-ul trimis la dumneavoastră. 

 

 

 
Secvențele pot fi salvate în diverse formate: 

• fișiere BMT: 
secvențe de imagini individuale (imagini termice), salvate 
într-un folder, numele folderului începe cu SQ. Marcajele 
existente înainte de înregistrare (puncte de măsurare și linii 
de profil) sunt de asemenea salvate ca imagine și nu pot fi 
modificate ulterior sau șterse. 
Imaginile termice individuale a secvenței pot fi afișate și 
analizate. 

• fișiere VMT (video radiometric complet): fișier video în care 
imaginea, valorile măsurate și marcajele sunt salvate, 
numele fișierului începe cu SQ. 
Fișierele salvate pot fi redate în testo IRSoft și analizate în 
timp ulterior prin adăugarea sau schimbarea marcajelor de 
imagine.  
Viteza redării (cadre pe secundă) corespunde cu frecvența 
video a camerei, dacă sistemul suportă această frecvență 
(vedeți cerințele de sistem), dar max. 25 Hz. 
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Dacă funcțiile Humidity / Umiditate și / sau SuperResolution sunt active, la 
accesarea asistentului de secvență acestea sunt dezactivate. Aceste funcții se 
activeaza din nou la ieșirea din asistenul de secvențe. 

Sarcină Acțiuni/descriere 

Accesarea 
funcției >  |  | Assistants / Asistenți | Sequence 

Capturing / Captare secvențe. 
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Sarcină Acțiuni/descriere 

Setare 
parametrii de 
înregistrare 

O secvență este configurată folosind următorii 
parametrii: 

• Format / Format: 
VMT (fișier video) sau BMT cu / fără Real image / 
Imagine reală (imaginile sunt salvate într-un folder 
și pot fi editate individual). 

• Start / Pornire: 
Manual / Manuală (la apăsarea butonului de 
declanșare), Countdown / Numărătoare inversă 
(pornire automată după expirarea timpului setat), 
Max. temperature > / Temperatură max. >  
(pornire automată urmărind deviația temperaturii 
maxime pe toată imagine), Min. temperature < / 
Temperatură min. < (pornire automată urmărind 
deviația temperaturii minime pe toată imagine), 
Range: Max. temperature > / Domeniu: 
Temperatură max. > (pornire automată urmărind 
deviația temperaturii maxime în domeniul 
selectat), Range: Min. temperature < / Domeniu: 
Temperatură min. < (pornire automată urmărind 
deviația temperaturii minime în domeniul 
selectat). 

• Interval / Interval: 
Time/ Timp (timpul între înregistrarea a două 
imagini), Manual / Manual (la apăsarea butonului 
de declanșare). 

• End / Oprire: 
Număr de imagini. 

1. Atingeți parametrul. 

- Se deschide fereastra de introducere. 

2. Selectați criteriul / ajustați valorile. 

3.  
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Sarcină Acțiuni/descriere 

Activare / 
dezactivare 
obturator 

În cazul setărilor și condițiilor de mediu stabile care nu 
încălzesc senzorul / camera, funcția de declanșare 
automatică a obturatorului poate fi dezactivată. Acest 
lucru poate preveni înregistrarea cu întarziere (în afara 
intervalului de captare setat) ale imaginilor individuale 
din secvențe. Deviații în acuratețe și în calitatea 
imaginii când obturatorul este dezactivat sunt 
neglijabile până la o perioadă de 60 minute. 

> . 

- Pictograma este evidențiată cu portocaliu: 
obturator activat. 

- Pictograma nu este evidențiată cu portocaliu: 
obturator dezactivat. 

Selectarea 
locului salvării 
imaginilor 

> . 

- Se deschide fereastra de introducere a Folder-ului. 

Activare 
secvență > . 

- Un punc alb intermitent (colțul din dreapta sus a 
ecranului) indică modul de așteptare până la 
pornirea înregistrării. La selectarea criteriului de 
pornire de numărătoare inversă, este afișat timpul 
rămas până la pornire. 

- Înregistrarea pornește după criteriul de pornire 
introdus. Un punct roșu intermitent (colțul din 
dreapta sus a ecranului) indică înregistrarea în curs 
de desfășurare. În stânga lui este afișat numărul 
imaginilor înregistrate. Numele fișierului este afișat 
în partea stângă sus a ecranului.. 

Afișare / 
ascundere setări 
de configurare 

Funcție disponibilă doar în timpul unei secvențe 
activate. 

>  (ascunde) sau  (afișează). 



 

54 

Sarcină Acțiuni/descriere 

Dezactivare 
secvență / 
oprire 
înregistrare 

Funcție disponibilă doar în timpul unei secvențe 
activate sau în timpul unei înregistrări în curs de 
desfășurare. 

> . 
 

 

 

Funcția de îmbinare a imaginilor 

Funcţia de îmbinare a imaginii poate fi utilizată pentru a obţine o imagine 
panoramică de mari dimensiuni formată din până la 3x3 imagini singulare. 
Această funcţie este utilă în cazul  imaginilor individuale înregistrate cu 
suficiente zone de suprapunere pentru a crea prin îmbinarea lor o imagine 
panoramică utilizând software-ul  PC. 

 

 

 

 

Înainte de activarea acestei funcţii, vă rugăm ţineţi cont de următoarele: 

Când funcţia este activată, scalarea este setată pe manual fiind fixate limitele 
de temperatură impuse. Este posibil ca aceste limite de temperatură impuse 
să nu fie suficiente pentru întreaga imagine panoramică. Recomandare: 

> Scanaţi tot obiectul pentru imaginea panoramică pentru a determina  
limitele de temperatură impuse necesare (valoarea de măsurare 
minimă/maximă). Setaţi scalarea pe manual şi setaţi limitele scalării, vedeţi 
Scală, pagina 45. 

Dacă este activată funcţia de SuperResolution, aceasta este dezactivată în 
momentul în care funcția de îmbinare a imaginilor este activată.  Când funcţia 
de îmbinare a imaginilor este finalizată, este activată din nou  funcţia 
SuperResolution. 

 

  

Când înregistraţi imagini individuale, vă rugăm să ţineţi cont de 
următoarele: 

> Rotiţi camera din încheietura mâinii. Nu o mişcaţi din planul 
orizontal.  Ar fi ideal să utilizaţi un trepied. 

 

 
 

Sarcina  Acţiuni/descriere 

Activaţi funcţia. 
>  |  | Wizards | Image stitching/ 

Funcţia de îmbinare a imaginilor 
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Sarcina  Acţiuni/descriere 

Înregistraţi imaginile 
individuale. 

1. Rotiţi imaginea individuală  1 (sus stânga): 
[Shutter button]/buton de declanșare 

2. Rotiţi camera la dreapta până când imaginea 
este clar îmbinată cu partea semi-
transparentă a imaginii individuale 1. 

3. Înregistraţi imaginea individuală 2 (centru 
sus): [Shutter button]/ buton de declanșare 

4. Efectuaţi paşii în mod corespunzător, ca şi în 
cazul celorlalte imagini individuale. 

În funcţie de imaginile individuale deja 
înregistrate, sunt afişate componente fixe în 
jumătatea din stânga sau de sus a imaginii.  
Imaginea curentă trebuie îmbinată conform 
imaginii din stânga sau de sus. 

  

 
Când efectuaţi aliniamentul pentru a 
determina unde trebuie îmbinată 
următoarea imagine individuală, vă 
ajută  opţiunea de vizualizare a imaginii 
individuale,vedeţi mai jos. 

  

 

Pentru înregistrarea imaginilor individuale într-o 
altă ordine, vedeţi opţiunea de vizualizarea a 
imaginii individuale  (mai jos). 



 

56 

Sarcina  Acţiuni/descriere 

Afişaţi opţiunea de 
vizualizare a imaginii 
individuale şi selectaţi 
imaginea individuală pentru 
a o şterge/înlocui. 

1. . 

- Opţiunea de vizualizare a imaginii 
individuale este afişată 

Pentru o afişare realistă a imaginii panoramice, 
este necesară o proiecţie pe o suprafaţă 
semicirculară. Aşa cum apare imaginea în plan, 
este distorsionată în jurul marginilor.  

2. Selectaţi imaginea individuală: Apăsaţi 
imaginea individuală. Imaginile care nu sunt 
disponibile pentru selecţie sunt indicate cu 
un  "X". 

> Ştergeţi imaginea individuală selectată: 
. 

> Înlocuiţi imaginea individuală selectată: 
Închideţi opţiunea de vizualizare a imaginii 
individuale şi înregistraţi din nou imaginea 
individuală. 

> Închideţi opţiunea de vizualizare a imaginii 
individuale:  

. 

Salvaţi imaginea 
panoramică. > . 

Selectaţi locaţia dorită 
pentru salvarea imaginii. > . 

- Meniul de editare Folder  este deschis. 

Închideţi funcţia de 
îmbinare a imaginilor. 1. . 

2. Este indicată închiderea funcţiei. 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
o                                           

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo 

 

SiteRecognition (numai  testo 885-2) 

Cu  software-ul PC, pot fi setate puncte pentru a indica în mod clar o zonă de 
măsurare.  Prin setarea unui punct cu ajutorul camerei digitale încorporate, 
imaginile, care sunt apoi salvate, sunt alocate în mod automat zonei relevante 
(alocarea este salvată cu această imagine). Pentru crearea punctelor, 
transferarea datelor de măsurare către cameră şi copierea imaginilor în 
software-ul PC, consultaţi manualul de utilizare pentru software-ul PC. 
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Sarcina  Acțiuni/descriere 

Activaţi funcţia. 
>  |  | Wizards | 

SiteRecognition/ Funcția de 
recunoaștere a zonelor 

- Imaginea reală este afişată şi apare 
intr-un cadru de poziţie  

Odată ce funcţia  a fost activată prin 
intermediul meniului  (vedeţi mai sus) şi 
cel puţin un punct a fost setat, funcţia 
poate fi de asemenea activată din câmpul 
meniului principal.  

>  | . 

În cazul în care camera este oprită, 
intrarea este din nou  scoasă din câmpul 
meniului. 

Introduceţi câmpul pentru 
măsurarea zonei. 

1. Poziţionaţi camera astfel încât 
punctual să se afle în interiorul 
cadrului de poziţie. 

2. După recunoaşterea punctului ID: 
confirmaţi transferul datelor zonei de 
măsurare. 

 

 

 

6.2.5. Configurare 
Setări regionale 

Limba instrumentului şi unitatea de temperatură pot fi setate.  
 

Sarcina  Acțiuni/descriere 

Deschideţi meniul de editare  
Country settings/setări 
regionale. 

>  |  | 
Configuration/Configurare | Country 
settings/Setări regionale 

Setaţi limba interfeţei 
programului . 

> Selectaţi limba care urmează  să fie 
utilizată prin atingerea acestei opţiuni 
pe ecran.   

Schimbaţi unitatea de 
temperatură. > . 

- Unitatea activată este afişată în 
dreapta sus a ecranului. 

Aplicaţi intrările. 
> . 

 



 

58 

SuperResolution (opţional) 

SuperResolution este o tehnologie menită să îmbunătăţească imaginea din 
punct de vedere calitativ. De fiecare dată când o imagine este înregistrată, este 
salvată o secvenţă de imagini în camera digitală şi este mai apoi utilizată 
pentru a calcula o imagine cu o rezoluţie mai mare cu ajutorul software-ului PC 
(fără interpolare). Numărul pixelilor creşte de 4 ori, pe când rezoluţia 
geometrică (IFOV) este îmbunătăţită cu un factor de 1.6.  
Pentru utilizarea funcţiei, camera trebuie  să fie portabilă (nu cu trepied). 

 
Această funcţie este valabilă ca şi opţiune suplimentară  ( nr. 
articol 0554 7806) şi trebuie activată înainte ca aceasta să 
poată fi folosită, dacă opţiunea nu a fost comandată 
simultan cu camera. 

Activaţi funcţia (doar în ordine succesivă): 

 

Veţi primi un plic cu un cod de acces (cod de identificare), pe 
care v-a trebui să-l introduceţi pe website-ul 
www.testo.com/upgrade.  
După ce au fost introduse toate datele necesare, este 
generat un cod de activare şi acesta poate fi utilizat pentru a 
activa funcţia prin intermediul IRSoft  software-ul PC. Vă 
rugăm să luaţi în considerare cerinţele instalaţiei şi paşii de 
pe  website  sau din mailul primit de la noi. 

 
 

Pentru utilizarea funcţiei, trebuie îndeplinite următoarele condiţii: 

• Camera este portabilă (fără trepied). 

• Obiectele care sunt înregistrate cu camera nu se află în mişcare. 
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Sarcina  Acțiuni/descriere 

Activaţi/dezactivaţi funcţia 
>  |  | 

Configuration/Configurare | 
SuperResolution. 

  

 
Dacă funcţia este activată când 
imaginea este îngheţată, (SR) este 
afişat suplimentar în spatele  
căsuţei Save Image? /Salvare 
imagine. 

  

 

 

Bluetooth (numai  testo 885-2) 

Această funcţie nu este valabilă în toate ţările. 

Prin intermediul interfeţei radio Bluetooth, poate fi stabilită o conexiune la un 
set de căşti Bluetooth pentru înregistrarea vocală. Urmați instrucțiunile din 
manualul setului de căști Bluetooth.  

 

Sarcina  Acțiuni/descriere 

Deschideţi meniul de editare 
Bluetooth. >  |  | 

Configuration/Configurare | 
Bluetooth. 

Activați/Dezactivați 
conexiunea Bluetooth radio 
. 

>  Active/Activ. 

> Pentru a dezactiva, apăsați butonul din 
nou. 

Căutaţi aparatele Bluetooth 
şi stabiliţi conexiunea. 1. . 

- Are loc o căutare pentru aparatele  
Bluetooth (cu modul de împerechere 
activat), şi aparatele disponibile sunt 
afişate. 

2. Stabiliţi conexiunea la aparatul  
Bluetooth: Selectaţi aparatul prin 

atingerea acestuia pe ecran .  

 

Confirmaţi. 
> . 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

o                                           
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo 
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Radio (numai testo 885-2) 

Această funcţie nu este disponibilă în toate ţările.   

O sondă de umiditate radio poate fi conectată la instrument.   

Fiecare sondă radio are un număr de identificare a sondei (RFID). Acesta este 
compus dintr-un număr din trei cifre RFID  pe sondă şi poziţia comutatorului în 
compartimentul de baterii a sondei radio (H sau L). Pentru a vă conecta la 
instrument, sonda radio trebuie pornită şi rata de transfer trebuie setată la 0.5 
s. Această operaţiune este efectuată prin apăsarea scurtă a butonului  de 
pornire/oprire la pornirea aparatului (a se vedea de asemenea instrucţiunile 
pentru utilizarea sondei radio). 

Dacă nu se detectează nicio sondă radio, acest lucru poate avea următoarele 
cauze:  

• Sonda radio nu este pornită sau bateria sondei radio este consumată.  

• Sonda radio se află în afara domeniului radio.  

• Sursele de interferenţă influenţează transmisia radio  (de exemplu beton 
armat, obiecte metalice, pereţi sau  alte bariere între transmiţător şi 
receiver, alţi transmiţători de aceeaşi frecvenţă şi câmpuri 
electromagnetice puternice). 

> Dacă este necesar: Rectificaţi posibilele cauze ale defecţiunii transmisiei 
radio  

 

Sarcina  Acțiuni/descriere 

Deschideţi meniul de editare 
Radio. >  |  | 

Configuration/configurare | Radio. 

Activaţi/dezactivaţi radioul 
si stabiliți conexiunea la 
sonda de umiditate radio. 

1.  Active/Activ 

- Se va efectua o căutare a sondelor 
radio  şi sondele radio disponibile  sunt 
afişate. 

2. Selectaţi sonda radio care urmează a fi 
utilizată prin atingerea acesteia pe 
ecran. 

> Pentru a dezactiva, apăsaţi din nou 

butonul  . 

Confirmaţi. 
> . 
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Configurare buton 

Alocarea butoanelor de apelare rapidă poate fi modificată. 
 

Sarcina  Acțiuni/descriere 

Deschideţi meniul de editare 
Configure key/ configurare 
buton. 

>  |  | 
Configuration/Configurare | Configure 
key/Buton configurare. 

Activați funcția butonului. > Selectați funcţia care urmează a fi 
utilizată prin atingerea acesteia. 

Următoarele funcţii pot fi activate doar 
prin intermediul butoanelor de apelare 
rapidă: 

• Light/Iluminare: porniți/opriți LED-
urile de putere pentru iluminarea 
obiectelor pentru camera digitala. 

• Laser: Porniți  indicatorul laser pentru 
marcarea zonei de măsurare. 
Informaţii operare: Butonul de apelare 
rapidă trebuie apăsat în jos pentru 
activarea laserului. Dacă laserul este 
activat, un cursor suplimentar este 
afişat. Acesta marchează cu exactitate 
punctul unde  laserul apare pe obiect  

• Adjustment/Ajustare: Efectuarea 
operațiunii de ajustare. 

Confirmaţi. 
> . 

 

Optică 

Sunt afişate lentilele adaptate la instrument. Doar lentilele afişate pot fi 
utilizate. Activarea lentilelor se face în mod automat. (nu  in SUA). 

Opţiunea Protection glass/Ecran de protecție poate fi utilizata pentru a seta  
dacă o lentilă de protecţie este fixată. Efectuaţi setările corecte pentru a 
preveni  rezultatele greşite de măsurare. 

 

Sarcina  Acțiuni/descriere 

Deschideţi meniul de editare  
Optics/Optica. >  |  | 

Configuration/Configurare | 
Optics/Optica. 

Activaţi manual lentilele 
fixate (necesar doar în SUA). 

> Selectaţi lentilele care urmează să fie 
folosite prin atingerea acestora.   
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Sarcina  Acțiuni/descriere 

Activaţi/dezactivaţi 
opţiunea de ecran de 
protecţie. 

>  Protection glass/Ecran de 
protecție. 

> Pentru a dezactiva, apăsaţi din nou 
butonul de pe ecran. 

- La activarea opţiunii, este afișat sus în 
dreapta simbolul ecranului  de 

protecţie ( ). 

> Pentru a dezactiva,apăsaţi din nou 

butonul   . 

Puneţi în aplicare intrările. 
> . 

 

Opţiuni salvare energie 

Pot fi setate opţiunile care afectează durata de viaţă a bateriei.  
 

Sarcina  Acțiuni/descriere 

Deschideţi meniul de editare 
Power-save options/opțiuni 
de salvare a energiei. 

>  |  | 
Configuration/Configurare | Power-
save options/Opțiuni de salvare a 
energiei. 

Setați luminozitatea la LCD 
backlight/retroiluminare 
ecran LCD: 

>  |  (slaba) sau  (medie) 

sau   (puternica). 

Activaţi/dezactivaţi funcţia 
de oprire automată LCD 
off/Ecran LCD oprire sau 
Imager off/Camera oprita şi 
setaţi timpul de oprire. 

1.  Active/Activ. 

2.  | ,  | . 

> Pentru a dezactiva, atingeți din nou 

butonul   . 

Puneţi în aplicare intrările. 
> . 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
o                                           

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo 
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Setaţi ora/data 

Data şi ora pot fi setate. Formatul ora si data sunt setate automat pe baza 
limbii selectate a instrumentului.  

 

Sarcina  Acțiuni/descriere 

Deschideţi meniul de editare 
Set time/date/Setare ora si 
data. 

>  |  | 
Configuration/Configurare | Set 
time/date/Setare ora si data. 

Setaţi ora şi data. 
> . 

> , . 

> . 

Puneți in aplicare intrările. 
> . 

 

Resetare contor 

Nota: După o resetare, numerotarea consecutivă a imaginilor porneşte din nou 
de la început. În momentul salvării imaginilor în acelaşi folder, imaginile deja 
salvate cu acelaşi număr sunt deja suprascrise! 

> Efectuaţi Back up-ul ( salvarea de siguranţă) a tuturor imaginilor înainte de 
efectuarea unui reset pentru a preveni  o posibilă suprascriere. 

 

Sarcina  Acțiuni/descriere 

Executare funcţie. 
1.  |  | 

Configuration/Configurare | Reset 
counter/Resetare contor 

2. Confirmați resetarea: . 
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Ștergeți tot 

Datele de pe cardul de memorie pot fi șterse. 
 

Sarcina Acțiuni/descriere 

Executare funcţie. 
1.  |  | 

Configuration/Configurare | Delete 
all/Ștergeți tot. 

2. Confirmați ștergerea: . 

Format 

Cardul de memorie poate fi formatat.  
Nota: În timpul formatării, toate datele salvate de pe cardul de memorie 
introdus se pierd. 

 

Sarcina  Acțiuni/descriere 

Executare funcţie. 
1.  |  | 

Configuration/Configurare | Format. 

2. Confirmați formatul: . 
 

Setări din fabrica 

Setările instrumentului pot fi resetate  la setările din fabrică.  
Notă: ora/data, setările regionale şi contorul nu sunt resetate.   

Sarcina  Acțiuni/descriere 

Executare funcţie. 
1.  |  | 

Configuration/Configurarea | Factory 
settings/Setări fabrică. 

2. Confirmaţi resetarea: . 
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6.2.6. Audio (numai testo 885-2) 
Pentru a utiliza funcția, un set de căști trebuie să fie conectată, sau o 
conexiune la un set de căști Bluetooth trebuie să fie activă. 

Vedeti paragraful Bluetooth (numai testo 885-2). 

Această funcţie este valabilă doar cu opţiunea de vizualizare a unei imagini 
îngheţate sau salvate. Pentru aceste imagini, comentariul vocal poate fi 
înregistrat şi editat.   

În faţa afişajului de meniu (sus), se afla două moduri de afişare a timpului 
(format   mm:ss): 

• timpul rămas: ora înregistrării curente sau de redare  (corespunde 
capătului din dreapta a înregistrării). 

• Timpul exact: perioada maximă de înregistrare (30 s). 
 

Sarcina  Acțiuni/descriere 

Deschideţi meniul de editare 
Audio . >  | . 

sau  

>  |  | Audio. 

Înregistrare Play back. 
> . 

- Comentariul vocal înregistrat  este 
redat  de la timpul curent  de redare. 

Porniţi 
înregistrarea/rezumaţi 
înregistrarea. 

> . 

- Înregistrarea este pornită sau repornită 
de la timpul actual de înregistrare.  

Opriţi înregistrarea/săriţi la 
ora 00:00. > . 

- În timpul înregistrării: înregistrarea 
este oprită. 

- La oprirea înregistrării: este setată 
perioada de înregistrare sau de redare 
la 00:00. 

Ştergeţi înregistrarea. 
> . 

Setaţi volumul de redare  
(doar în cazul setului de 
căşti cu fir). 

1. . 

2.  (tare) sau  (normal) sau 
 (încet). 
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Sarcina  Acțiuni/descriere 

Confirmaţi. 
> . 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
o                                           

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo 

 
 
 

6.3. Efectuarea măsurătorilor 
 

Condiţii cadru importante 

Vă rugăm să luaţi în calcul următoarele condiţii cadru pentru a obţine rezultate 
de măsurare semnificative. 

Măsurare umiditate:  

• Pivotaţi uşor instrumental de măsură a umidităţii sau opțional sonda radio 
de umiditate pentru a micşora timpul de ajustare. Evitaţi sursele de 
interferenţă (de exemplu aerul expirat). 

Termografia clădirilor, investigarea izolațiilor:  

• Diferenţa  considerabilă de temperatură  necesară  între interior şi exterior 
(ideal: >15°C / >27°F).  

• Condiţii atmosferice constante, fără soare intens, fără precipitaţii, fără vânt 
puternic.  

Pentru asigurarea acurateţei maxime, camera necesită un timp de adaptare de 
10 minute după pornire. 

Setări importante 

Înainte de înregistrarea unei imagini, verificaţi dacă opţiunea de ecran de 
protecţie este corect setată pentru a preveni denaturarea rezultatelor de 
măsurare, vedeţi Optică, pagina 61. 

Înainte de salvarea unei imagini, asiguraţi-vă că focalizarea manuală este 
corectă  (a se vedea Focalizarea manuală a imaginii, pagina 31) sau  automată 
(a se vedea Focalizarea manuală a imaginii, pagina 31). Imaginile care nu sunt 
focalizate, nu pot fi corectate retroactiv!  

Pentru a obţine valori de măsurare precise, emisivitatea şi temperatura 
reflectată  trebuie setate corect, a se vedea  Emisivitate, pagina 43. Este 
posibilă ajustarea succesivă prin intermediul software-ului  PC, dacă este cazul. 

Dacă gradul de umiditate este crescut, sau în cazul în care camera se află la o 
distanţă considerabilă faţă de obiectul care trebuie măsurat, corecţia 
atmosferică va mări acurateţea măsurătorii. 
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În momentul activării funcţiei de autoscalare, scalarea culorii este ajustată în 
mod continuu la valorile  min.-/max.- ale imaginii de măsurare curente.  Acest 
lucru înseamnă că, culoarea alocată temperaturii specifice se schimbă în mod 
constant! Pentru a putea compara imaginile multiple pe baza culorii alocate, 
scalarea trebuie setata manual  la valori fixe (vedeți Scalare Manuală, pagina  
45), sau trebuie ajustată ulterior pentru uniformizarea valorilor  utilizând un 
software PC . 
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7 Mentenanţa produsului 
 

Schimbarea acumulatorului 

 
 

1. Deschideţi capacul compartimentului pentru baterii (1). 

2.  Apăsaţi butonul portocaliu de deblocare (2). 

- Acumulatorul este eliberat şi iese puţin din compartimentul de baterii.  

3.  Scoateţi acumulatorul din compartimentul de baterii.   

4. Împingeţi acumulatorul în totalitate în compartimentul de baterii până 
auziţi un click.  

- Camera porneşte automat. 

5. Închideţi capacul compartimentului pentru baterii. 
 

Curăţarea ecranului 

>  Curăţaţi ecranul cu o cârpă  dacă acesta prezintă urme de murdărie (de 
exemplu o cârpă cu microfibre).  

 

Curăţaţi camera de termoviziune 

>  În cazul în care carcasa camerei de termoviziune prezintă urme de 
murdărie, curăţaţi-o cu o cârpă umedă. Nu utilizaţi niciun fel de agenţi de 
curăţare agresivi  sau dizolvanţi!  Utilizaţi substanţe blânde de curăţare din 
gospodărie cum ar fi săpunurile şi spumele de săpun 

 

Curăţarea ecranului de protecţie a lentilei 

>  Particulele mari de praf pot fi îndepărtate cu o pensulă de curăţare optică 
(disponibilă în magazine specializate care comercializează produse 
fotografice).  

> Utilizaţi o cârpă pentru curăţarea lentilelor în cazul depunerilor uşoare de 
murdărie. Nu utilizaţi alcool! 
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8 Indicaţii şi asistenţă  
 

8.1. Întrebări şi răspunsuri 
 

Întrebare Cauză / soluție posibilă 

Eroare afişată: No memory 
card inserted/Nu a fost 
introdus niciun card de 
memorie!  

Cardul de memorie este defect sau nu a 
fost introdus.  

> Verificați sau inserați cardul de 
memorie. 

Eroare afişată: Memory card 
full/ card de memorie plin!  

Memorie insuficienta. 

> Introduceți un nou card de memorie. 

Eroare afişată: No lens/lipsă 
lentilă sau Wrong lens/ 
lentilă greşită! 

> Verificarea lentilelor 

> Verificarea lentilelor dacă acest lucru 
este necesar. 

Informația Charging not 
possible/încărcarea nu este 
posibilă  este afișată. 

Temperatura ambientala se afla in afara 
limitelor permise  pentru încărcarea 
bateriei 

> Țineți cont de temperatura 
ambientala permisa. 

Eroare afişată: Permissible 
instrument temperature 
exceeded/Temperatura 
permisă pentru instrument 
este permisă! Turn off 
instrument/Închiderea 
instrumentului!  

1. Opriți camera de termoviziune.  

2. Permiteţi ca instrumentul să se 
răcească şi ţineţi cont de temperatura 
ambientală permisă.  

--- sau +++ este afişat în loc 
de valoarea de măsurare. 

Valoarea de măsurare depăşeşte limitele 
de măsurare.  

> Modificaţi domeniul de măsurare. 

xxx este afişat în locul valorii 
de măsurare. 

Citirea nu poate fi calculată. 

> Verificaţi setările parametrilor pentru 
plauzibilitate. 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
o                                           

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooo 

 

Dacă nu v-am putut răspunde la toate întrebările, vă rugăm să contactaţi 
dealerul  Dumneavoastră local sau serviciul de clienți Testo. Faceţi referire la 
versoul acestui document  sau accesați website-ul www.testo.ro. 
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8.2. Accesorii şi piese de schimb 
 

Descriere Nr. articol 

Ecran de protecţie pentru lentilă 0554 0289 

Baterie suplimentară 0554 8852 

Încărcător rapid pentru baterii 0554 8851 

Bandă adezivă pentru emisivitate 0554 0051 

Funcție de măsurare video radiometrică 
completă (numai testo 885-2) 

0554 8901 

Funcție Sequence Capturing / captarea 
secvențelor (numai testo 885-2), inclusiv funcția 
de măsurare video radiometrică completă 

0554 8902 

Funcție SuperResolution 0554 7806 

Certificate calibrare ISO : 

Puncte de calibrare la 0°C, 25°C, 50°C 

Puncte de calibrare la  0°C, 100°C, 200°C 

Puncte de calibrare care pot fi selectate liber în 
intervalul cuprins între 18°C şi 250°C 

 

0520 0489 

0520 0490 

0520 0495 

Echiparea pentru temperatură mare La cerere de la Testo 
Service 

Etichete autoadezive pentru marcare în vederea 
recunoaşterii zonei.  

Disponibile la 
distribuitori 
specializaţi. 

Recomandare: Avery 
Zweckform L4776 

Pentru alte accesorii si piese de schimb, vă rugăm să faceţi referire la 
cataloagele produsului şi la broşuri sau să accesaţi site-ul  www.testo.ro. 
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