Преміум рівень
термографії.
Тепловізор testo 890.

testo 890

Термографія для професіоналів.
Вас захопить точність і якість тепловізора testo 890.

У професійний термографії, купуючи тепловізор не можна передбачити всі майбутні потенційні вимірювальні завдання.
З цієї причини, професіоналам дуже важливо мати гнучкий і універсальний тепловізор, що відповідає найвищим стандартам якості. testo 890 є саме таким приладом. Він забезпечує вам точність, якість зображення і гнучкість, необхідні
для успішного вирішення всіх ваших термографічних проблем.

testo 890 в будівельному енергоаудиті.
Коли необхідний більший кут захоплення для термограми
великих об’єктів, testo 890 приходить на допомогу
завдяки ширококутному об’єктиву. Тепловізор детально
відображає будівлю, при вимірюваннях всередині та
зовні. Це дозволяє більш точно проаналізувати будівельні
конструкції. Завдяки такій гнучкості testo 890, це можливо
навіть тоді, коли будівля занадто висока, кут даху занадто
низький або його передня частина занадто велика.

testo 890 в промисловій діагностиці.
Мета профілактики не очікувати відмови системи, а
забезпечити її безаварійну роботу. Для ефективної
профілактики, з одного боку необхідно витратити мінімум
часу, а з іншого задокументувати дані, на яких надійно
будуть виявлені навіть мінімальні температурні аномалії.
Тепловізор testo 890 дозволяє вам це зробити і стане
незамінним супутником при інспекції обладнання.

testo 890 в дослідженнях і розробках.
При проведенні досліджень і розробок тепловізор testo
890 допомагає відповісти на основні питання: Чи всі
компоненти нового проекту відповідають специфікаціям?
Наскільки ефективний відвід тепла? Чи дотримуються всі
граничні значення температур? І це тільки три з багатьох
застосувань, в яких testo 890 надійно підтримає вас, при
розробках і дослідженнях.
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Видатні характеристики.
Записує високоякісні термограми.

Крім якості зображення, надважлива надійна і ефективна робота самого тепловізора, що мають вирішальне значення для термографії преміум рівня. Саме тому наші інженери зосередили в testo 890 наступні технології і функції:

u Детектор 640 x 480 пікселів

u Вимірювання високих температур

u Функція SuperResolution

о
u Термочутливість <40 mK (0,04 С)

Термограми, розміром 307200 точок,
забезпечують просту діагностику при
відмінній якості зображення.

1280 x 960 пікселів
З технологією Testo Super-Resolution,
значно поліпшується якість термограм
шляхом збільшення їх розміру в чотири
рази.

u Функція розпізнавання місць вимі-

рювань SiteRecognition
При виконанні регулярних інспекційних
вимірювань на великій кількості об’єктів досить навести тепловізор на вимірюваний об’єкт, прилад автоматично
розпізнає місце заміру і запише дані в
необхідну папку.

u Автофокус / ручний фокус

Автофокус наводить різкість автоматично, що дозволяє керувати testo 890
однією рукою. При необхідності, можливе фокусування вручну.

u Відображення вологості на по-

верхні
Для кожної вимірюваної точки точно
відображається значення вологості
на поверхні. Таким чином, можна
швидко виявити місця утворення цвілі
і зростання плісняви.

u Пакет аналізу процесів

Завдяки послідовності зйомки зображень та повністю радіометричному
відео, можна записати теплові процеси
та передати їх на ПК, де проаналізувати
їх прогрес з плином часу.

u Функція FeverDetection

Дозволяє ідентифікувати людей з підвищеною температурою тіла у великих
групах. Теплове зображення та меню
камери можна в режимі он-лайн вивести на зовнішній монітор через інтерфейс HDMI.

до 1200 °C
З опцією високих температур, діапазон
вимірювань розширюється до 1200 °C.

Визначна температурна чутливість дозволяє визначити навіть незначні перепади температур.

u Асистент Панорамного зображення

Для аналізу великих об’єктів, асистент
панорами скомбінує разом кілька
зображень і створить велику ІЧ панораму.
При цьому, зникає необхідність окремо
обробляти кілька термограм одного
об’єкта.

u Змінні об’єктиви

Оберіть серед 4 об’єктивів: ширококутний об’єктив 42 ° для запису великих
ділянок зображення, телеоб’єктив 15 °,
супер телеоб’єктив 5 °, а тепер новий:
об’єктив 25 °.

u Мінімальна фокусна відстань

При мінімальній фокусній відстані в 10
см, можна здійснювати прецизійні вимірювання з дуже близької відстані на
дуже маленьких об’єктах.

u Лазерний вказівник цілі

Для зручної навігації по об’єкту вимірювань застосовується лазерний цілевказівник. Пляма лазера без спотворень
параллаксного відображається на дисплеї тепловізора з ІЧ зображенням.

• Фотоапарат з підсвічуванням
Вбудований цифровий фотоапарат
записує реальне зображення
паралельно із записом термограми.
Для фото темних ділянок застосовуються потужні світлодіоди.
• Запис голосу
Голосові коментарі можна записати
безпосередньо за місцем вимірювань
разом з термограмою.
• Інтуїтивне управління
Керування тепловізором здійснюється
за допомогою джойстика або
сенсорного екрана
• Режим «Сонячна енергія»
Режим «Сонячна енергія»
застосовується для вводу в прилад
значення інтенсивності сонячного
випромінювання. Цей параметр
зберігається з кожною термограмою
і може бути використаний ПЗ IRSoft
для розрахунку потужності сонячного
колектора.
• Цифровий зум
Використання цифрового зуму
збільшує деталі ІЧ зображення
на дисплеї. Це допомагає якісно
налаштувати фокус.
• Відкидний дисплей і поворотна
рукоятка
Відкидний дисплей, що обертається
і ергономічна поворотна рукоятка
дозволяють виконувати вимірювання у
важкодоступних місцях.
• Програма IRSoft
За допомогою високоефективного
програмного забезпечення Testo
IRSoft, можна швидко і легко
проаналізувати зображення і
складати професійні звіти. IRSoft
входить в комплект поставки кожного
тепловізора і може бути встановлено 
без ліцензії необмежену кількість разів.
• Калібрування
Стандартно testo 890 поставляється з
заводським сертифікатом калібрування
ISO. Також можливе замовлення
сертифіката з калібруванням в заданих
точках.
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Найвища якість зображення.
Кожен піксель має значення.

Серце тепловізора є детектор. З цієї причини в testo 890,

Термограма
160 x 120 пікселів

застосовані над-якісні детектори, розподільною здатністю
640 х 480 пікселів. Для створення інфрачервоного

35 °C

зображення, що складається з 307 200 значень
температур, застосовується тільки високоякісна оптика
з матеріалу Германій. За допомогою запатентованої Testo
технології SuperResolution, testo 890 створює зображення
надзвичайно високої роздільної здатності (1280 х 960

Термограма
320 x 240 пікселів
45 °C

пікселів або 1228800 виміряних значень). Це означає,
що ви можете точно і чітко розрізнити найменші або
найвіддаленіші вимірювальні об’єкти.

Термограма
640 x 480 пікселів
52 °C

Термограма 640 x 480
пікселів у поєднанні
з технологією
SuperResolution має
мегапіксельну якість.
—> 1280 x 960 пікселів
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60 °C

Вища термочутливість, вищій професіоналізм!

Найважливішим параметром, що впливає на якість тер-

Температурна чутливість зазвичай вказується в °С або

мограм є термочутливість (NETD). Вона характеризує мі-

мК. Володіючи першокласною термочутливістью в 0,04

німальну температуру, яку може розрізнити тепловізор в

°С (NETD <40 мк), testo 890 може визначити навіть самі

двох сусідніх вимірюваних точках. Чим краще термочут-

найнезначніші перепади температур, і точно відобразити

ливість (нижче її значення), тим точніше тепловізор може

їх на ІЧ зображенні.

виявляти температурні аномалії, які будуть непомітні на
приладах з недостатньою термочутливістю.

Завдяки визначній термочутливості testo 890, чітко видно всі деталі конструкції стіни.

З детектором високої роздільної здатності 640 х 480 пікселів, технологією Testo SuperResolution і
першокласною термочутливістю NETD <40 мК, ви оптимально оснащені для виконання будь-яких вимірювальних завдань тепловізором testo 890.
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Загляньте за фасад.
Будівельна термографія: енергоаудит і виявлення дефектів будівель.

Тепловізор testo 890 підтримає вас у галузі професійної

З тепловізором testo 890 ви швидко і ефективно

будівельної термографії при проведенні комплексної

виявите у найменших деталях всі температурні аномалії.

діагностики і технічного обслуговування:

Професійні звіти Створені на основі виміряних термограм,

· Аналіз втрат енергії в системах опалення та

підкреслюють вашу компетентність в області енергоаудиту.

кондиціювання будівель
· Візуалізація теплових містків і пошкоджень ізоляції
· Запис і документування втрат енергії біля вікон і
дверей, в нішах батарей або через дах.

Кожна деталь має значення.
При діагностиці будівельних конструкцій, виявленні теплових містків, оцінці руйнувань від вологи або її впливу
на коефіцієнт теплопередачі стіни, істотне значення має
виявлення найменших перепадів температур. З цієї причини, тепловізор, який використовується для цих цілей
повинен мати чудову термочутливість. З термочутливістю
NETD <40 мК testo 890 зможе впевнено визначати навіть
самі мінімальні температурні аномалії.
Горизонтальні і вертикальні теплові містки в будівлі.

Ще більш універсальна термографія.
Ширококутний об’єктив 42 ° зручний при обстеженнях великих поверхонь всередині або зовні приміщень. Це також
допомагає отримати термографічний образ каркаса будівлі з близької відстані ззовні будівлі. Телеоб’єктив 15 ° у
багатьох випадках незамінний, наприклад, для контролю
аномалій на дахах або діагностиці багатоповерхових будинків.

Телеоб’єктив визначає температурні аномалії навіть з великої
відстані.
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Термограми однієї будівлі зроблені ширококутним об’єктивом 42 ° (зліва) і стандартним 25 ° (справа). Ширококутний об’єктив дозволяє охопити всю будівлю цілком і відразу показати проблемні місця.

Зручна термографія на великих об’єктах.
Комплексне обстеження різних типів будівельних
конструкцій будівлі з подальшою ідентифікацією
даних може становити серйозний виклик навіть для
професіоналів.
Якісна зйомка зовні будівлі часто неможлива через
відсутність достатнього вільного простору навколо. При
цьому практично не можливо зробити одну термограму,
яка охоплює весь об’єкт.
Асистент створення панорамного зображення в testo
890 надає підтримку при вирішенні цієї проблеми: можна

Панорамне ІЧ зображення, що складається з 9-ти термограм.

створити горизонтальну або вертикальну ІЧ панораму, яка
складається з 9-ти стандартних термограм. На панорамі
з першого погляду можна побачити теплові аномалії в
деталях по всій площині будівлі.
Ця функція виключно зручна при проведенні енергоаудиту,
оскільки ефектно демонструє замовнику з першого
погляду проблемні місця і різні можливості для оптимізації
енергоефективності будівлі.

Асистент дозволяє створити загальну панораму з дев’яти окремих
зображень.
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Швидке визначення вологи на поверхні.
Однією з найважливіших завдань будівельної термографії
є виявлення потенційно небезпечних місць з конденсацією
вологи і високим ризиком виникнення цвілі і плісняви. Запатентована технологія Testo дозволяє відображати розподіл вологості на поверхні у вигляді кольорів світлофора,
відповідно до рівня небезпеки, яку вони несуть:
Зелений (до 65% Відн. Волог.): Небезпеки немає.
Жовтий (від 65 до 80% Відн. Волог.): Небезпека.
Червоний (понад 80% Відн. Волог.): Максимальна неВсередині приміщення під дахом існує небезпека утворення вологи і
зростання цвілі.

безпека утворення вологи.

Професійний аналіз теплових зображень.
Для будівельної термографії високоефективне програмне
забезпечення має вирішальне значення. Оскільки без
нього неможлива коректна і швидка оцінка результатів, їх
аналіз, обробка та складання звіту.
Безкоштовне ПЗ Testo IRSoft поставляється з кожним
тепловізором і відповідає всім цим вимогам. Окрім
великого набору функцій аналізу і інтуїтивного керування,
IRSoft пропонує численні можливості для створення
індивідуальних та стандартизованих звітів (Докладніше
на стор. 15).

Професійні термографічні звіти створюються в програмі Testo IRSoft.

Для відображення розподілу вологи на поверхні в тепловізор
необхідно ввести температуру
і відносну вологість повітря. Ці
параметри можна виміряти за
допомогою вимірювального приладу, наприклад, testo 625, який
ідеально підходить для цього.
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Тепловізор testo 890-2, може
виконувати вимірювання вологості за допомогою зовнішнього
датчика вологості. Виміряні значення автоматично передаються
в тепловізор в реальному часі.
Ручне введення вологості не потрібно.

Відтепер зношування не є проблема.
Професійна діагностика тепловізором testo 890.

Забезпечення безвідмовної роботи промислових

електроніці), тепловізор testo 890 допомагає:

підприємств це велика відповідальність. Оскільки такі

· Оптимізувати безпечну роботу системи

підприємства, як правило, працюють цілодобово, 7 днів на

· Скоротити час простою

тиждень, 365 днів на рік - і це має бути без збоїв і поломок.

· Знизити витрати енергії

Оскільки виходу з ладу і критичному зношуванню, як

· Поліпшити якість продукції

правило, передує збільшення температури (в механіці та

· Знизити витрати на сервіс і техобслуговування.

Моніторинг зростання опору.
Для гарантії надійного визначення перегріву невеликих
компонентів, в процесі інспекції електрообладнання
або силових шаф, необхідно застосовувати тепловізори
з максимально великою роздільною здатністю. testo
890 має прекрасну роздільну
здатність 640 х 480 пікселів,
яка з використанням технології
Testo SuperResolution, перетворюється в роздільну здатність
1280 х 960 пікселів.
Локальний перегрів проводу викликаний поганим контактом (зліва) в силовій шафі.

Точна термографія на відстані.
Термографічні вимірювання з великої відстані застосовуються з міркувань безпеки якщо існує небезпека ураження
оператора (висока напруга або розплавлений метал) або
оператор не може наблизитися до вимірюваного об’єкта
(наявність перешкод або вимірюваний об’єкт розташований
високо над землею). У таких
випадках, на допомогу прийде
testo 890 з телеоб’єктивом,
який гарантує точну ідентифікацію температурної аномалії
				

на відстані.

ІЧ фото телеоб’єктивом: Перегрів підшипника стрічкового транспортера під стелею цеху.
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Швидка інспекція на
великих заводах.
Існує проблема, коли необхідно зробити термограму великих об’єктів або
великих поверхонь, проте
немає достатньої відстані
щоб вмістити об’єкт в поле
зору. Саме з цієї причини
tеsto 890 оснащений стандартним ширококутним
Інспекція резервуара на НПЗ для контролю рівня палива,
системи охолодження і зношування матеріалів.

об’єктивом 42 °. Якщо
цього не достатньо, тоді
застосовується асистент
створення панорамного
ІЧ зображення, який може

Панорама з 2-х роздільних зображень пристрою подачі ротаційної печі.

створити термограму що
складається з дев’яти
стандартних термограм.
При цьому панорама може
бути як горизонтальна, так
і вертикальна.

Промислова піч з несправною ізоляцією.

FeverDetection

зовнішній монітор завдяки інтер-

Там, де збирається багато людей,

фейсу HDMI. Також можливе ви-

зростає ризик виникнення інфек-

мірювання з рук, наприклад, в

ційних захворювань. Функція testo

автобусах. З testo 890 ви зробите

FeverDetection дозволяє швидко та

важливий внесок у захист громад-

легко визначати людей із підвище-

ського здоров’я.

Функція

ною температурою тіла. Термічне
зображення легко передається на
Вимірювання найгарячішої точки на людському
обличчі - кутка ока.
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Моніторинг стану механізмів з функцією
розпізнавання місця замірів SiteRecognition.
Надійність і безпроблемна робота промислового
обладнання забезпечуються періодичною діагностикою,
яка відстежує зношування з плином часу. Безконтактна
дистанційна діагностика тепловізором testo 890
забезпечує підтримку у вирішенні завдань щоденної
інспекції промислового обладнання.
Запатентована Testo технологія розпізнавання місць
SiteRecognition забезпечує швидке визначення місця
вимірювань для запису даних у відповідну папку. Для
кожного місця вимірювань, записаного в пам’ять приладу,
можна роздрукувати наклейку з кодом, подібним до

Структура бази даних SiteRecognition в
архіві функції розпізнавання місць вимірів програми Testo IRSoft.

QR коду, і закріпити її біля вимірюваного об’єкта. При
наступній інспекції досить навести тепловізор на наклейку

Маркер SiteRecognition
з інформацією про місце
вимірювань.

і прилад самостійно обере папку з ім’ям місця вимірювань,
куди збереже нові термограми. Для того, щоб відстежити
зношування обладнання з плином часу необхідно створити
архів з виміряними даними. Такий архів досить просто
створити на основі програми IRSoft, яка має базу даних
для термограм.
При передачі даних з тепловізора на ПК ПЗ IRSoft
автоматично сортує теплові зображення і зберігає їх
в архів. При цьому відпадає трудомістка робота по
сортуванню термограм вручну. Після цього, в будь-який
момент, в архіві можна відкрити зображення і порівняти
їх з попередніми, визначити ступінь зношування і скласти

Електродвигун приводу насосу.

відповідний звіт.

Робота електродвигуна під різним навантаженням.
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Бачити все, розробляти швидше.
Дослідження і розробки за допомогою testo 890.

Оптимізувати наукові дослідження і розробки, де темпера-

На ранніх стадіях запуску у виробництво необхідно кон-

тура надає позитивний або негативний ефект можна без-

тролювати температурний режим і допустимі граничні

контактно з допомогою тепловізора testo 890. Це дуже

значення, які впливають на якість серійної продцукції. Це

корисно, зокрема, в складних завданнях на ранніх стадіях

значно економить час і гроші, допомагає уникнути етапів

(наприклад, контроль розподілу температури).

коригування на виробництві.

Контроль найдрібніших деталей.
Тепловізор testo 890 оснащений детектором високої роздільної здатності і стандартним об’єктивом з макрохарактеристикою. Це означає, що при мінімальній фокусній
відстані всього в 10 см, можна виконати діагностику найменших структур розміром 113 мкм. Якщо вимірювання
виконуються з рук і без штатива, то застосування технології SuperResolution дозволяє виконувати діагностику
об’єктів розміром всього 70 мкм.

Контроль температурного режиму електронної плати.

Лита пластикова деталь з дрібними формувальними елементами.

Мінімальний розмір об’єкта,
що визначається стандартним об’єктивом 42 °:
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Процес охолодження сталевої
нитки на барабані.

Відстань

0,3 м

0,25 м

0,2 м

0,15 м

0,1 м

без SuperResolution
з SuperResolution

0,34 мм
0,21 мм

0,28 мм
0,18 мм

0,23 мм
0,14 мм

0,17 мм
0,11 мм

0,113 мм
0,07 мм

Оптимізація теплових процесів.
В області управління тепловими процесами, тепловізори
дуже корисні для контролю ефективності охолодження.
Це може досягатися шляхом установки пасивних радіаторів або складних активних систем охолодження. Однак, в
таких процесах стандартної статичною термограми недостатньо і теплові процеси необхідно відстежувати з плином часу.
Динамічна зміна температури надзвичайно важлива, наприклад, в мікробіології при вирощуванні культур, при
виробництві і охолодженні пластикових виробів, в мікро-

Радіатор для відводу тепла від світлодіодного модулю.

електроніці при дослідженнях компонентів під різним навантаженням. З тепловізором testo 890, швидко і зручно
відстежувати зміни температури з плином часу.

Радіатор для відводу тепла на зображенні TwinPix.

Діагностика робочої температури регулятора напруги у часі.
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Пакет для аналізу процесів від Testo.
Додатковий пакет для аналізу динамічних процесів
складається з повністю радіометричних відео вимірювань
і серії термограм. Це дозволяє записувати серії термограм
тепловізором безпосередньо за місцем вимірювань без
підключення до ПК, і, потім, аналізувати їх за допомогою
ПЗ IRSoft.
u Повністю радіометричне відео на ПК:
· Запис ІЧ відеопотоку на ПК з діагностикою динамічних процесів
· Дистанційне керування з ПК тепловізором, встановленим на
випробувальному стенді
· Аналіз серії термограм та ІЧ відеопотоку
u Серія послідовних термограм тепловізором:
· Записується безпосередньо в прилад
· Можна працювати без підключення до ПК

Серія послідовних термограм.

Повністю радіометричне відео.

Завдяки одній з останніх наших розробок, можна

Опція повністю радіометричного відео дозволяє записати

записати серії термограм через довільно задані інтервали

ІЧ відеопотік з частотою 9 Гц при онлайн вимірюваннях за

часу. Тепловізор testo 890, дозволяє зберегти їх або як

допомогою програми IRSoft або записати послідовну серію

повністю радіометричне відео, (формат .VMT) або як

вимірювань. Повністю радіометричне відео застосовується

серія теплових зображень (формат .BMT) з відповідними

для дуже динамічних температурних процесів і дозволяє

додатковими реальними зображеннями. Найменший

в будь-який момент зупинити запис і на кожному кадрі

інтервал часу становить 3 секунди, а найдовший 1 годину

переглянути значення температури в кожному пікселі.

і 59 секунд. До 1170 теплових зображень, можна записати

В процесі запису відео можна дистанційно керувати

в тепловізор, в залежності від обраного формату. При

тепловізором з ПК і знімати додаткові окремі термограми,

записі серії термограм, спрацьовує синхронізація затвора,

зберігаючи їх як теплові зображення або JPEG файли.

яка автоматично завершує калібрування і забезпечує
повну готовність тепловізора до нової термограми. Це

Записаний в пам’ять радіометричний відео потік можна

забезпечує незмінну точність і якість зображень навіть для

використовувати для аналізу програмою IRSoft. При цьому

дуже тривалої серії термограм. Запис серії ІЧ зображень

доступні наступні функції:

можна запустити такими способами:

- Задати до 15 точок, в яких постійно відображається

- Вручну, щоб почати запис негайно.
- Після перевищення заданого наперед граничного
значення температури на вимірюваному об’єкті.
- Шляхом зворотного відліку, вимірювання починаються
після закінчення заданого часу.
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температура.
- Задати максимум до 5 ліній для побудови
температурного профілю на вимірюваному об’єкті.
- Автоматичне розпізнавання найгарячішої /
найхолоднішої точок.

Аналіз, оцінка, документація.
Завдяки програмі для професійного аналізу IRSoft.

Термографія преміум рівня - це не тільки сучасний
тепловізор. Вирішальне значення також має програмне
забезпечення, яке дозволяє швидко і легко аналізувати
і обробляти термограми, а також складати професійні
звіти. Високопродуктивне ПЗ Testo IRSoft було спеціально
розроблено з урахуванням цих вимог. IRSoft пропонує
широкий набір функцій для аналізу, інтуїтивно зрозуміле
управління і високий рівень комфорту в роботі. ПЗ Testo
IRSoft входить в комплект поставки всіх тепловізорів
Testo, і може бути встановлено без ліцензії на необмеженій
кількості комп’ютерів і при цьому, регулярні оновлення
можна завантажити безкоштовно з
www.testo.kiev.ua

Створення та персоналізація звітів.
Майстер звітів, інтегрований в Testo IRSoft, пропонує
широкий вибір різних шаблонів, з яких можна обрати
необхідний вам. Будь це короткий або докладний звіт ви крок за кроком самостійно обираєте, яку інформацію
потрібно використовувати. Наприклад, шаблон звіту
відповідно до DIN EN 13187, доступний спеціально для
аналізу будівельних конструкцій на наявність теплових
містків. Всі звіти можуть бути просто збережені в
форматах .PDF, .RTF, або у власному форматі компанії
Testo (.TIR).

Testo IRSoft - огляд основних переваг.
• Безкоштовна ліцензія та онлайн оновлення
• Розширені аналітичні функції
• Функція TwinPix (накладення теплового зображення на
реальне)
• Асистент побудови ІЧ панорами
• Корекція коефіцієнта випромінювання

• Функція SiteRecognition (автоматичне розпізнавання
місця замірів)
• Повністю радіометричні ІЧ відео вимірювання
• Тригер подій для запису термограм
• Запатентована функція SuperResolution (збільшення
роздільної здатності термограми в 4 рази)
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Технічні дані.
Оснащення тепловізору

Інфрачервоне зображення
Роздільна здатність

640 x 480 пікселів

Термочутливість (NETD)

< 40 мК при +30°C

Кут огляду/мін. фокусна
відстань (залежить від
об’єктиву)

42° x 32° / 0,1 м (стандартний)
25° x 19° / 0,2 м (об’єктив 25°)
15° x 11° / 0,5 м (телеоб’єктив)
6,6° x 5° / 2 м (супер телеоб’єктив)

Геометрична роздільна
здатність (IFOV)
(залежить від об’єктиву)

1,13 мрад (стандартний)
0,68 мрад (об’єктив 25°)
0,42 мрад (телеоб’єктив)
0,18 мрад (супер телеоб’єктив)

Функція SuperResolution
(Пікселів/IFOV)
(залежить від об’єктиву)

1280 x 960 пікселів / 0,71 мрад (станд.)
1280 x 960 пікселів / 0,43 мрад (25°)
1280 x 960 пікселів / 0,26 мрад (теле.)
1280 x 960 пікс. / 0,11 мрад (супертеле.)

Частота
Фокус
Спектральний діапазон

9 Гц
Автоматичний/Ручний

USB 2.0, micro HDMI
9 (залізо, веселка, веселка HC,
холодний-гарячий, синій-красний,
сірий, інверсія сірого, сепія, Testo)

Вимірювання

Вимірювання високої
температури - опція
Похибка
Налаштування Емісії/
Віддзеркаленої температ.
Корекція на передачу
даних (атмосфера)

ІЧ відео (через USB)

Bluetooth або
гарнітура з кабелем
До 3-х точок вимірювання
(4)

(4)
LabVIEW

Формат запису
зображень
Формат відео файлу
(через USB)
З’ємний носій пам’яті

.bmt; експорт в: .bmp, .jpg, .png, .csv,
.xls
.wmv, .mpeg-1 / Формат Testo
(для радіометричного відео)
Картка SD розмір 2 Гб (приблизно
1500 ... 2000 зображень)

Електроживлення
Тип акумулятора

Li-ion акумулятор

Час роботи
-30 ... +100°C /
0 ... +350°C (вибір діапазону)
0 ... +650°C (вибір діапазону)
±2°C, ±2% від вимірян. значен.
(±3°C від вимір. зн. при -30 ... -22°C)
+350 ... +1200°C (без супер телеоб’єктива)
±2°C, ±2% від вимірян. значен.
0,01 ... 1 / Вручну
4

Опції зарядки

4,5 години
В приладі/зарядний пристрій (опція)

Робота від мережі 220 В

4

Умови середовища
Робоча температура

-15 ... +50°C

Температура зберігання
Вологість повітря

-30 ... +60°C
20 ... 80% ВВ, без конденсації

Захист корпусу
(IEC 60529)

IP54

Вібрація (IEC 60068-2-6)

2G

Фізичні параметри
Вага

Функції вимірювання
Відображення розподілу
вологи на поверхні

4

Режим „Сонячна енергія“

4

Функції аналізу

Запис голосових
коментарів

Запис зображень
4,3" сенсорний дисплей
480 x 272 пікселів
від 1 до 3

Похибка

4
Лазерний маркер

Інтерфейс

ІЧ зображення / Реальне зображення

Діапазон вимірювань

4

Лазер (635 нм, Клас 2)

Функція FeverDetection

Опції дисплею
Кольорова палітра

42° x 32° (стандартний)
25° x 19° (об’єктив 25°)
15° x 11° (телеоб’єктив)
6,6° x 5° (супер телеоб’єктив)

Асистент панорами

3,1 МП / 0,5 м

Цифровий зум
Відео вихід

4

Технологія розпізнавання
місць вимірювань Site
recognition

7,5 ... 14 мкм

Презентація зображення
Дисплей

Об’єктиви

Пакет аналізу процесів:
Зйомка серії ІЧ кадрів та
радіометричне відео

Реальне зображення
Розмір зображення / мін.
фокусна відстань

Цифровий фотоапарат
з світлодіодним
підсвічуванням

До 10 точок вимірювання,
розпізнавання холодної/гарячої точок,
до 5-ти зон вимірювання
(мін./макс. та середнє значення),
ізотерма та аварійні значення

1,630 кг

Габарити (Д x Ш x В)

253 x 132 x 111 мм

Підключення до штативу

1/4" - 20 UNC

Матеріал корпусу

Пластик ABS

Програма для ПК
Вимоги до системи

Windows 10, Windows Vista,
Windows 7 (Service Pack 1), Windows 8,
інтерфейс USB 2.0

Стандарти, випробування
Директива ЕС

Включено в комплект
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2004 / 108 / EC

(

) Опція

Огляд версій.
Функції

testo 890

Роздільна здатність

testo 890
комплект

640 x 480 пікселів

Термочутливість (NETD)

< 40 мК (0,04 оС)

Діапазон вимірювань

-30 ... +650°C

Частота

9Гц

Функція SuperResolution

4

4

Об’єктив 25° x 19° *

(4)

(4)

Телеоб’єктив 15° x 11° *

(4)

4

Супер телеоб’єктив 6,6° x 5° *

(4)

4

Автофокус

4

4

Вимірювання високої температури до 1200 °C

(4)

(4)

Асистент панорамного зображення

4

4

Технологія розпізнавання місць вимірювань
Site recognition

4

4

Лазерний маркер

4

4

Відображення розподілення вологи по поверхні

4

4

Інтерфейс HDMI

4

4

Функція FeverDetection

(4)

(4)

Пакет аналізу процесів: Зйомка серії послідовних кадрів
приладом та повністю радіометричне відео з результатами вимірювань

(4)

(4)

Запис голосових коментарів за допомогою гарнітури

4

4

Режим «Сонячна енергія»

4

4

Захисне скло на об’єктив

(4)

4

Запасний акумулятор

(4)

4

Швидкий зарядний пристрій для акумуляторів

(4)

4

* Залежить від обраного комплекту

Включено в комплект

(

) Опція
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Дані для замовлення.
Тепловізори testo 890

Замовлення №

testo 890 тепловізор з одним об’єктивом (на вибір між стандартним 42°, об’єктивом 25° і телеоб’єктивом 15°) в міцному
кейсі, з професійним ПЗ IRSoft, карткою SD, кабелем USB, ременем для приладу, серветкою для очищення об’єктива,
блоком живлення, Li-ion акумулятором і голосовою гарнітурою

0563 0890 X1

testo 890 тепловізор з супер телеоб’єктивом 6,6° в міцному кейсі, з професійним ПЗ IRSoft, карткою SD, кабелем USB,
ременем для приладу, серветкою для очищення об’єктива, блоком живлення, Li-ion акумулятором і голосовою гарнітурою

0563 0890 X4

Комплекти testo 890
з об’єктивами на ваш вибір
Практичні комплекти в міцному кейсі, з професійним ПЗ
IrSoft, карткою SD, кабелем USB, ременем для приладу,
серветкою для очищення об’єктива, блоком живлення,
Li-ion акумулятором, голосовою гарнітурою, чохлом для
об’єктива, захисним склом, запасним акумулятором і
зарядним пристроєм. Вибір між стандартним об’єктивом 42°,
об’єктивом 25° та/або телеоб’єктивом 15°.

Замовлення №

Комплект testo 890 з двома об’єктивами – комплектацію дивись вище

0563 0890 X2

Комплект testo 890 з трьома об’єктивами – комплектацію дивись вище

0563 0890 X3

Комплект testo 890 з супер телеоб’єктивом та ще одним об’єктивом – комплектацію дивись вище

0563 0890 X5

Комплект testo 890 з супер телеоб’єктивом та ще двома об’єктивами – комплектацію дивись вище

0563 0890 X6

Приладдя

Код (При
замовленні приладу)

Замовлення №
(дооснащення)

Функція SuperResolution.
У чотири рази більше пікселів, для ще більш детального аналізу теплових зображень.

S1

0554 7806

Захисне скло для об’єктива. Спеціальне захисне скло із германію для оптимального захисту
об’єктива від пилу та подряпин.

F1

0554 0289

Додатковий акумулятор.
Додаткова літій-іонна акумуляторна батарея для збільшення часу автономної роботи.

G1

0554 8852

Швидкий зарядний пристрій.
Пристрій для одночасного заряду двох акумуляторних батарей і оптимізації часу заряджання.

H1

0554 8851

I1

1)

Телеоб’єктив 15° x 11°

D1

1)

Об’єктив 25°

O1

1)

Супет телеоб’єктив 6,6° x 5°

T2

1)

Пакет аналізу процесів: Зйомка серії послідовних кадрів приладом та повністю радіометричне
відео з результатами вимірювань

V1

0554 8902

Функція FeverDetection (визначення хворобливого стану)

J1

1)

Вимірювання високої температури до +1200°C

Емісійна плівка, скотч для гладкої поверхні (рулон, Д.: 10 м, Ш.: 25 мм), ε = 0,95,
стійка до температур до +250°C

0554 0051

ISO сертифікат калібрування для тепловізору;
точки калібрування: 0°C, +25°C, +50°C

0520 0489

2)

ISO сертифікат калібрування для тепловізору;
точки калібрування: 0°C, +100°C, +200°C

0520 0490

2)

ISO сертифікат калібрування для тепловізору;
точки калібрування вільно задаються в діапазоні -18 ... +250°C

0520 0495

2)

Доооснащення не можливе

1) 

2)

18

За кожен об’єктив

19

Підлягає змінам без попередження, включаючи технічні модифікації.

testo 890

Ексклюзивний дистриб’ютор Testo KG
ТОВ «ЛІФОТ»
вул. Іллєнка, 83-д, оф. 403,
Київ, 04119,
(044) 501-40-10
vodafone (095) 111-80-10
lifecell
(063) 888-46-95
Київстар (097) 235-11-27
info@testo.kiev.ua

www.testo.kiev.ua

