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Технічна специфікація

°C

Роздільна здатність 640 x 480 пікселів

Функція SuperResolution забезпечує зображення          

1280 x 960  пікселів

Термочутливість < 40 мK (0,04 оС)

Гнучкість завдяки ручці, що обертається та розкладному/ 

поворотному дисплею

Змінні об’єктиви

Пошук місць з ризиком утворення цвілі

Вимірювання високих температур до 1200 °C

Асистент панорамного інфрачервоного зображення

Повністю радіометричне вимірювання відео та 

послідовність ІЧ зображень

Тепловізор

testo 890 – Термографія згідно 
найвищих вимог

Тепловізор testo 890 поєднує високу якість зображення 

з найвищими термографічними вимогами. Завдяки 

високоякісній інфрачервоній вимірювальній системі 

з детектором 640 х 480 пікселів, теплові зображення 

можуть бути записані в розмірі мегапікселя (1290 x 

960) з технологією SuperResolution. Навіть найменші 

вимірювальні об’єкти, такі як електронні компоненти або 

далекі об’єкти вимірювання (наприклад на промислових 

підприємствах), ви зможете безпечно записати в високій 

якості зображення та роздільній здатності. Теплові 

процеси тепер можна точно аналізувати за часом, за 

допомогою повністю радіометричного відео: перевірити 

значення всіх точок вимірювання, що формують теплове 

зображення - піксель за пікселем.
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Дані для замовлення.

Приладдя Замовлення № 
(дооснащення)

Код (При 
замовленні приладу)

0554 7806S1

F1

G1

H1

I1

D1

O1

V1

J1

Вимірювання високої температури до +1200°C

0554 0289

0554 8852

0554 8851

1)

1)

1)

T2 1)

1)

0554 8902

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

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

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

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

Телеоб’єктив 15° x 11°

Об’єктив 25° 

Супер телеоб’єктив 6,6° x 5°

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

Функція FeverDetection (визначення хворобливого стану)

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

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

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

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

0554 0051

0520 0489 2)

0520 0490 2)

0520 0495 2)

Замовлення №

Замовлення №Тепловізори testo 890

0563 0890 X2

0563 0890 X3

0563 0890 X5

0563 0890 X6

0563 0890 X1

0563 0890 X4

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

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

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

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

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

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

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, 
тканиною 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°.

1)  Доооснащення не можливе

2) На кожен об’єктив
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testo 890: технічні дані.

Оснащення тепловізору

Цифровий фотоапарат 
з світлодіодним 
підсвічуванням

4

Об’єктиви 42° x 32° (стандартний)
25° x 19° (об’єктив 25°)
15° x 11° (телеоб’єктив)

6,6° x 5° (супер телеоб’єктив)

Технологія розпізнавання 
місць вимірювань Site 
recognition

4

Асистент панорами 4

Лазер (635 нм, Клас 2) Лазерний маркер

Запис голосових 
коментарів

Bluetooth або
гарнітура з кабелем

ІЧ відео (через USB) До 3-х точок вимірювання

Пакет аналізу процесів:  
Зйомка серії ІЧ кадрів та 
радіометричне відео 

(4)

Функція FeverDetection (4)

Інтерфейс LabVIEW

Запис зображень

Формат запису 
зображень

.bmt; експорт в: .bmp, .jpg, .png, .csv, 
.xls

Формат відео файлу 
(через USB)

.wmv, .mpeg-1 / Формат Testo  
(для радіометричного відео)

З’ємний носій пам’яті Картка SD розмір 2 Гб (приблизно 
1500 ... 2000 зображень)

Електроживлення

Тип акумулятора Li-ion акумулятор 

Час роботи 4,5 години

Опції зарядки В приладі/зарядний пристрій (опція)

Робота від мережі 220 В 4

Умови середовища

Робоча температура -15 ... +50°C

Температура зберігання -30 ... +60°C

Вологість повітря 20 ... 80% ВВ, без конденсації

Захист корпусу 
(IEC 60529)

IP54

Вібрація (IEC 60068-2-6) 2G

Фізичні параметри

Вага 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 2004 / 108 / EC

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 9 Гц

Фокус Автоматичний/Ручний

Спектральнмий діапазон 7,5 ... 14 мкм

Реальне зображення

Розмір зображення / мін. 
фокусна відстань

3,1 МП / 0,5 м

Презентація зображення

Дисплей 4,3" сенсорний дисплей 
480 x 272 пікселів

Цифровий зум від 1 до 3 

Опції дисплею ІЧ зображення / Реальне зображення

Відео вихід USB 2.0, micro HDMI

Кольорова палітра 9 (залізо, веселка, веселка HC, 
холодний-гарячий, синій-красний, 
сірий, інверсія сірого, сепія, Testo)

Вимірювання

Діапазон вимірювань

Похибка

-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)

Вимірювання високої 
температури - опція
Похибка

+350 ... +1200°C (без супер 
телеоб’єктива)

±2°C, ±2% від вимірян. значен.

Налаштування Емісії/
Віддзеркаленої температ.

0,01 ... 1 / Вручну

Корекція на передачу 
даних (атмосфера)

4

Функції вимірювання

Відображення розподілу 
вологи на поверхні

4

Режим „Сонячна енергія“ 4

Функції аналізу До 10 точок вимірювання, 
розпізнавання холодної/гарячої точок,

до 5 x зон вимірювання 
(мін./макс. та середнє значення),

ізотерма та аварійні значення

(     )Включено в комплект Опція
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testo 890: Огляд версій.

(      ) (      )

640 x 480 пікселів

Функції testo 890 testo 890 комплект

Роздільна здатність

< 40 мк (0,04 оС)Термочутливість (NETD)

9 Гц

-30 ... +650 °C

(      )

(      )

(      ) (      )

(      ) (      )

(      )

(      )

(      )

Телеоб’єктив 15° x 11° *

Супер телеоб’єктив 6,6° x 5° *

Захисне скло на об’єктив

Запасний акумулятор

Швидкий зарядний пристрій для акумуляторів

Функція SuperResolution

Частота

Діапазон вимірювань

Вимірювання високої температури до  1200 °C

Запис голосових коментарів за допомогою гарнітури

Асистент панорамного зображення

Технологія розпізнавання місць вимірювань Site recognition

Автофокус

Відображення розподілення вологи по поверхні

Режим «Сонячна енергія»

Запис зображення в форматі JPG

Лазерний маркер

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

(     )* Залежить від обраного комплекту Включено в комплект Опція
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www.testo.kiev.ua

Ексклюзивний дистриб’ютор Testo SE & Co. KGaA
ТОВ «ЛІФОТ» 
вул. Мельникова, 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

     

(      )

Інтерфейс HDMI

Об’єктив 25° x 19° *   (     )


