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A nova câmera infravermelho testo 883 com a melhor qualidade  
de imagem e relatórios profissionais — o reforço eficiente  
para conselheiros energéticos.

Vê tudo  
e muito mais.

Relatórios
profissionais



32

—  Beneficie da melhor qualidade de imagem. 

Resolução infravermelho de 320 x 240 pixels, 

com a testo tecnologia SuperResolution integrada 

expansível para 640 x 480 pixels. Além disso, a 

sensibilidade térmica de < 40 mK torna visíveis 

até as menores diferenças de temperatura. 

—  Crie relatórios impressionantes. 

Crie relatórios profissionais rápidos e simples 

com o assistente de relatórios do testo IRSoft 

— ou modelos individuais de acordo com seus 

requisitos individuais, usando o designer de 

relatórios do software.

—  Trabalhe em rede. 

Com o app testo Thermography, transmita a 

medição via streaming para permitir ao cliente 

o acompanhamento, ao vivo no smartphone/

tablet, ou integre valores de medição do termo-

higrômetro testo 605i na imagem infravermelho. 

—  Veja imediatamente o que é importante.  

O ajuste automático do contraste testo 

ScaleAssist previne interpretações erradas.  

E, com o modo de umidade, o perigo de bolor é 

visualizado na imagem infravermelho com cores 

das lâmpadas.

—  Tenha flexibilidade. 

Troque facilmente da objetiva padrão para a 

teleobjetiva, para termografar também objetos 

a distâncias muito longas com precisão. Além 

disso, você tem sempre total controle sobre a 

imagem infravermelho com o foco manual. 

Seu reforço:  
a câmera infravermelho testo 883.

Chegou a hora  
de reforçar.

Famílias e empresas confiam regularmente nas 

recomendações de conselheiros energéticos para que 

o valor de seus bens possa ser mantido ou mesmo 

aumentado. Uma grande responsabilidade, onde cada 

detalhe conta. 

Além da constante pressão de tempo e ferramentas 

insuficientes, essa tarefa é dificultada pelo fato de que, 

muitas vezes, a produção de relatórios termográficos 

realmente satisfatórios leva muito tempo.

Achamos que: você merece um reforço. Um reforço 

que vê tudo o que é importante para o seu trabalho, 

facilitando-o com funções práticas. 

Descubra a nova câmera infravermelho testo 883.

Câmera infravermelho testo 883
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testo IRSoft: o caminho mais rápido para relatórios 
termográficos impressionantes.

Não basta ter uma boa câmera infravermelho para a consultoria em matéria de energia de edifícios. Um software 

eficiente é essencial para uma análise rápida e fácil de imagens infravermelho e para a documentação em um relatório. 

O software livre de licença IRSoft foi desenvolvido precisamente para esse fim.

Relatórios profissionais elabora-
dos de forma rápida.

•  Guia passo a passo — para relatórios claros.

•  Diversos modelos disponíveis para seleção livre — com 

todas as informações relevantes.

•  Elaboração de modelos individuais — com o designer de 

relatórios.

•  Seleção de formato livre — PDF, RTF (p. ex., para 

processamento posterior em Word) ou no próprio formato 

da Testo, o formato TIR. O formato TIR permite alterar 

de forma muito fácil os relatórios salvos, a qualquer 

momento, mesmo posteriormente.

Um desafio típico na termografia de edifícios: as imagens 

infravermelho do mesmo objeto podem parecer diferentes, 

dependendo da temperatura interna e externa. A tecnologia 

testo ScaleAssist resolve esse problema, ajustando de 

forma automática e ideal a escala da câmera infravermelho 

após a entrada da temperatura interna e externa. 

Isso tem duas vantagens: imagens infravermelho 

comparáveis de forma objetiva e um contraste ideal. 

Os elementos interferentes ou não importantes são 

automaticamente ocultados, as interpretações erradas são 

evitadas e os defeitos de construção somente são exibidos 

se realmente existirem.

A função ideal para cada 
requisito.

•  Definição de um número ilimitado de pontos de medição, 

determinação de Cold/Hotspots e introdução de 

comentários — para análises termográficas individuais.

•  Podem ser alteradas emissividades de diferentes 

materiais, desde a área de imagem selecionável de forma 

livre até o pixel individual — para termogramas altamente 

precisos.

•  Exibição de linhas de perfil e histogramas — para a análise 

fácil de evoluções e distribuições de temperatura.

•  Realce de transgressão ou não alcance de valores limite 

— para a visualização de temperaturas críticas.

testo ScaleAssist: ajuste automático do contraste 
para imagens infravermelho comparáveis.

Ver significa entender:  
essas funções convencem seus clientes.

Modo de umidade: 

Apresenta o perigo de bolor nos 

pontos fracos térmicos diretamente 

na imagem infravermelho com cores 

das lâmpadas. Os valores de medição 

necessários da temperatura e umidade 

do ar ambiente podem ser transmitidos 

sem fio do termo-higrômetro opcional 

testo 605i para a testo 883. Desse 

modo, você poderá oferecer a seus 

clientes uma detecção competente 

e altamente precisa do perigo de 

bolor, evitar danos dispendiosos nos 

materiais de construção e proteger a 

saúde dos moradores.

App testo Thermography:  

transmissão ao vivo da medição 

para um smartphone/tablet — e 

seus clientes veem o que você vê 

de forma totalmente descontraída e 

confortável.

A escala está ajustada em um valor muito 
baixo:  
aparentemente, são necessárias medidas de 
saneamento.

A escala está ajustada em um valor muito 
alto:  
aparentemente, não são necessárias medidas de 
saneamento.

A escala está corretamente ajustada.

Pode baixar o software de análise testo IRSoft gratuitamente e 

livre de licença em www.testo.com/irsoft. 

Câmera infravermelho testo 883
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Acessórios

Reforço em pacote duplo:  
testo 883 como aparelho único ou em kit.

Dados técnicos:  
Visão geral de todos os detalhes.

Desempenho da imagem infravermelho

Resolução 
infravermelho

320 x 240 pixels

Sensibilidade térmica 
(NETD)

< 40 mK

Campo de visão 
/ distância de 
focagem mín.

30° x 23° (objetiva padrão)
12° x 9° (teleobjetiva)

< 0,1 m (objetiva padrão)

Resolução geométrica 
(IFOV)

1,7 mrad (objetiva padrão)
0,7 mrad (teleobjetiva)

testo SuperResolution  
(Pixel/IFOV)

640 x 480 pixels 
1,3 mrad

Frequência de 
atualização da imagem

27 Hz 1)

Foco Manual

Faixa espectral 7,5 … 14 µm

Desempenho da imagem visual

Tamanho da imagem 
/ distância de 
focagem mín.

3 MP /< 0,4 m

Apresentação da imagem

Exibição da imagem 8,9 cm (3,5") TFT, QVGA (320 x 240 pixels)

Zoom digital 2x, 4x

Possibilidades de 
exibição

Imagem infravermelho / imagem real

Paletas de cores Ferro, arco-íris, arco-íris HC, frio-quente, 
azul-vermelho, cinza, cinza invertido, sépia, 

Testo, ferro HT, paleta de umidade

Interface de dados

Conectividade WLAN Comunicação com o app testo 
Thermography App;

Módulo por radiofrequência BT2)/WLAN

Bluetooth2) Fone com microfone para comentário de 
voz; transmissão dos valores do termo-

higrômetro testo 605i, alicate amperímetro 
testo 770-3 (opcional) 

USB USB-C, USB 2.0

Medição

Faixa de medição -30 … +650 °C

Precisão ±2 °C, ±2 % do valor de medição 
(é válido o valor mais elevado)

Ajuste da emissividade 
/ temperatura refletida

0,01 … 1 / manual

testo ε-Assist Detecção automática da emissividade e 
determinação (RTC) da temperatura refletida

Funções de medição

Funções de análise Até 5 pontos de medição única 
selecionáveis, detecção de Hot/Cold Spot, 
Delta T, medição de alcance (Mín.–Máx. na 

área), alarmes, isotérmica

testo SiteRecognition 4

testo ScaleAssist 4

Aviso IFOV 4

Modo de umidade — 
manual

4

Medição da umidade 
com aparelho de 
medição da umidade2)

Transmissão automática dos valores do 
termo-higrômetro testo 605i via Bluetooth 

(o aparelho tem que ser encomendado 
adicionalmente)

Modo solar – manual Entrada do valor de radiação solar

Modo elétrico — 
manual

Entrada de corrente, tensão ou potência

Medição elétrica com 
alicate amperímetro2)

Transmissão automática dos valores 
do alicate amperímetro testo 770-3 

via Bluetooth (o aparelho tem que ser 
encomendado adicionalmente)

Equipamento da câmera

Operação tátil Visor tátil capacitivo

Câmera digital 4

Laser 3) Marcador a laser (classe de laser 2, 635 nm)

Streaming de vídeo Via USB, via WLAN com app 
testo Thermography

Armazenamento em 
JPG

4

Modo de tela inteira 4

Rosca para tripé Para cinta de transporte ou um tripé 
fotográfico com rosca 1/4“-20 rosca UNC

Armazenamento de imagens

Formato de arquivo .bmt e .jpg; Possibilidade de exportação 
para .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls

Memória Memória interna (2,8 GB)

Comentário de voz 4 2)

Alimentação elétrica

Tipo de bateria Bateria recarregável de íon de lítio 
substituível no local e de rápido 

carregamento

Período operacional ≥ 5 horas

Opções de 
carregamento

No aparelho / na estação de carregamento 
(opcional)

Operação em rede 4

Condições ambiente

Faixa da temperatura 
de operação

-15 … +50 °C

Faixa da temperatura 
de armazenamento

-30 … +60 °C

Umidade do ar 20 … 80 %UR, sem condensação

Tipo de proteção do 
corpo (IEC 60529)

IP54

Vibração  
(IEC 60068-2-6)

2G

Dados físicos característicos

Peso 827 g

Dimensões (CxLxA) 171 x 95 x 236 mm

Corpo PC - ABS

Software de PC

Requisitos do sistema Windows 10, Windows 8, Windows 7

Normas, verificações

Diretrizes da UE CEM: 2014/30/UE 
RED: 2014/53/UE 
REEE: 2012/19/UE 

RoHS: 2011/65/UE + 2015/863 
REACH: 1907/2006

1) Dentro da UE; fora, 9 Hz 
2)  Poderá encontrar uma visão geral das permissões de 

radiofrequência nos diferentes países na área de download das 
respectivas páginas dos produtos (www.testo.com).

3) Exceto EUA, China e Japão

Aparelhos de medição compatíveis para imagens infravermelho significativas Código de pedido

Termo-higrômetro testo 605i com operação com o smartphone, incl. baterias e protocolo de calibração 0560 2605 02

Acessórios Código de pedido

Teleobjetiva 12° x 9° * 1.200,00

Bateria recarregável adicional, bateria recarregável adicional de íon de lítio para prolongamento do período operacional. 0554 8831

Estação de carregamento de baterias recarregáveis, estação de carregamento de mesa para otimização do tempo 
de carregamento.

0554 8801

Vidro de proteção da lente,
Vidro de proteção especial em germânio para uma proteção ideal da objetiva de poeira e riscos

0554 8805

testo ε-Marker (10 unidades), marcador para a função testo ε-Assist, para a determinação automática da 
emissividade e da temperatura refletida.

0554 0872

Fita adesiva de emissividade. Fita adesiva, p. ex., para superfícies polidas (rolo, C: 10 m, L: 25 mm),
ε = 0,95, resistente a temperaturas de até +250 °C

0554 0051

Software de PC testo IRSoft para análise e elaboração de relatórios (como download)

Certificado de calibração ISO, pontos de calibração a 0 °C, +25 °C, +50 °C 0520 0489

Certificado de calibração ISO, pontos de calibração a 0 °C, +100 °C, +200 °C 0520 0490

Certificado de calibração ISO, pontos de calibração selecionáveis de forma livre na faixa de -18 … +250 °C 0520 0495

* Solicite o apoio do serviço de pós-venda.

EUR

85,00

EUR

24,00

200,00 

260,00

25,00

71,00

Grátis

562,00

562,00

337,70

Itens de entrega:
-  Câmera infravermelho testo 883 com 

objetiva padrão 30° x 23°
- Mala robusta
-  Software profissional IRSoft (download 

gratuito)
- Cabo USB-C
- Fonte de alimentação USB
- Bateria recarregável de íon de lítio 
-  Cinta de transporte para a câmera infra-

vermelho 
-  Fone com microfone Bluetooth® (de-

pendendo do país)
- Instruções breves
- Protocolo de calibração

Itens de entrega:
-  Câmera infravermelho testo 883 com 

objetiva padrão 30° x 23°
- Mala robusta
-  Software profissional IRSoft (download 

gratuito)
- Cabo USB-C
- Fonte de alimentação USB
- Bateria recarregável de íon de lítio 
-  Cinta de transporte para a câmera infra-

vermelho 
-  Fone com microfone Bluetooth® (de-

pendendo do país)
- Instruções breves
- Protocolo de calibração

Kit testo 883testo 883

Código de pedido 0563 8830 EUR XXXX,XXCódigo de pedido 0560 8830 EUR XXXX,XX

-  Teleobjetiva 12° x 9°

-  Bateria recarregável adicional de íon 

de lítio

-  Estação de carregamento de 

baterias recarregáveis 

Suas vantagens de kit

-  Com objetivas intercambiáveis, 

você está preparado para todas as 

eventualidades

-  Você beneficia do preço mais baixo 

estabelecido comparativamente à 

compra individual. 

Câmera infravermelho testo 883

Please consider your CSO 
specific part number

Please consider your CSO 
specific part number

Please consider the right 
number (9 Hz or 27 Hz)



8

Clientes: convencidos.  
Tempo: economizado.

Imagens infravermelho na melhor qualidade 

e relatórios profissionais: a nova câmera 

infravermelho testo 883 vê tudo e muito mais. 

Assim, você pode ter certeza absoluta de que uma 

ferramenta confiável irá apoiar você exatamente 

quando mais precisar dela.

www.testo.com
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