
Rozlíšenie IR detektora 240 x 180 meracích bodov

(s technológiou testo SuperResolution 480 x 360 meracích bodov)

Teplotná citlivosť 90 mK

Vstavaný digitálny fotoaparát

Spolupracuje s aplikáciou testo Thermography App

Bezdrôtový prenos nameraných hodnôt z kliešťového 

multimetra testo 770-3 a vlhkomeru testo 605i

S funkciami testo ScaleAssist a testo ε-Assist

Termografická kamera

testo 871 – chytrá termografia
s bezdrôtovým prepojením 
pre profesionálne požiadavky.

°C

Termografická kamera testo 871 ponúka veľmi 

kvalitný detektor s 240 x 180 pmeracími bodmi, 

prepojenie cez aplikáciu testo Thermography App, a 

tiež inovačné funkcie testo ScaleAssist a testo ε-

Assist, ktoré umožňujú objektívne porovnateľné a 

bezchybné termogramy.

Termografická kamera navyše bezdrôtovo integruje 

namerané hodnoty z kliešťového multimetra testo 770-3 a 

tiež z vlhkomera/teplomera testo 605i (oba prístroje 

voliteľne k dostaniu) pre ešte dôkaznejšie termogramy.

www.ktest.sk

testo Thermography App 
zadarmo na stiahnutie

Katalógový list 
testo 871



testo 871

Údaje na objednávku

testo 871
Termografická kamera testo 871 s 
rádiovým modulom BT / WLAN, USB 
kábel, sieťový zdroj, Li-iónová batéria, 
profesionálny softvér, 3 x testo ε-Marker, 
návod na uvedenie do prevádzky, 
skrátený návod, výstupný protokol z 
výroby a kufor.
Obj.č. 0560 8712

testo Thermography App
AppS aplikáciou testo Thermography App sa z 
Vášho chytrého telefónu / tabletu stane druhý 
displej a diaľkové ovládanie Vašej termografickej 
kamery testo. Navyše môžete vytvárať s 
aplikáciou App vytvárať na mieste merania 
rýchlo kompaktnú správu, odosielať ich alebo 
on-line ukladať. Teraz zadarmo na stiahnutie pre 
Android alebo iOS.

Termogram bez testo 
ScaleAssist

Termogram  s testo ScaleAssist

testo ScaleAssist

ScaleAssistKeďže možno teplotnú stupnicu a interpretáciu 

farieb termogramu individuálne prispôsobovať, je možné,že 

je napr. teplotné-technické správanie budovy zle 

interpretované. Funkcia testo ScaleAssist rieši tento 

problém tým, že prispôsobuje rozloženie farieb stupnice 

vnútornej a vonkajšej teplote meraného objektu a tiež ich 

rozdielu. To zaisťuje objetivně porovnateľné a bezchybné 

termogramy.

testo ε-Assist

AssistPre precízne termogramy je dôležité v kamere 

nastaviť stupeň emisivity (ε) a odraznú ( reflektujúcu) teplotu 

skúmaného objektu. To bolo doteraz zdĺhavé a vo vzťahu k 

odraznej teplote tiež skôr nepresné. Toto sa dnes s 

funkciou testo ε-Assist mení: jednoducho sa na meraný 

objekt nalepí jedna z dodaných referenčných nálepiek. 

Termografická kamera rozpozná cez vstavaný digitálny 

fotoaparát nálepku, zistí stupeň emisivity a odraznú teplotu 

a obe hodnoty automaticky nastaví.

Príslušenstvo Obj.č.

Náhradný akumulátor, ďalší Li-Ionový 
akumulátor na predĺženie doby prevádzky.

0515 5107

Nabíjačka akumulátorov, stolná nabíjačka 
na optimalizáciu doby nabíjania.

0554 1103

testo ε-Marker (10 kusov), marker na 
funkciu testo ε-Assist pre 
automatické zistenie stupňa 
emisivity a odraznej teploty.

0554 0872

Puzdro 0554 7808

Kalibračný certifikát ISO 
kalibračné body pri 0 °C, +25 °C, +50 °
Cý

0520 0489

Kalibrační certifikát ISO 
kalibračné body při 0 °C, +100 °C, +200 °C

0520 0490

Kalibračný certifikát ISO 
ľubovolné kalibračné body v rozsahu 
-18 ... +250 °C

0520 0495

Kompatibilné meracie prístroje 
pre preukáznejšie termogramy Obj.č..

Vlhkomer/teplomer testo 605i s 
ovládaním pomocou inteligentného telefónu, 
vr. batérií a výstupného protokolu z výroby 
• meranie teploty a vlhkosti vzduchu
•  priamy prenos nameraných hodnôt do

termografickej kamery testo 871 cez 
Bluetooth a rozpoznanie miest ohrozených 
tvorbou plesne na principe farieb semafóru

0560 1605

Kliešťový multimeter testo 770-3 
vč. batérií a 1 sady meracích káblov 
•  jednoduchá manipulácia vďaka plne

zasúvateľnému ramenu kliešti
•  Automatické rozpoznanie striedavého a

jednosmerného prúdu (AC/DC) a veľký 
dvojriadkový displej

•  Prenos nameraných hodnôt do
termografickej kamery testo 871 cez Bluetooth

0590 7703



Technické údaje

testo 871

Infračervený systém termografickej kamery

Infračervené rozlíšenie 240 x 180 meracích bodov

Teplotná citlivosť 
(NETD)

90 mK

Zorné pole / 
min. vzdialenosť zaostrenia

35° x 26° / 
< 0,5 m

Geometrické 
rozlíšenie (IFOV)

2,6 mrad

testo SuperResolution 
(body/IFOV)

480 x 360 meracích bodov 
1,6 mrad

Obnovovacia 
frekvencia obrazu

9 Hz

Zaostrenie fix-focus

Spektrálny rozsah 7,5 ... 14 µm

Digitálny fotoaparát

Veľkosť snímka / 
min. vzdálenost zaostrenia

min. 3,1 MP / 
0,5 m

Displej termografickej kamery

Displej 8,9 cm (3,5") TFT, QVGA (320 x 240 bodov)

Možnosti zobrazenia infračervený obraz / reálny obraz

Farebné palety oceľ, dúha HC, horúca-studená, šedá

Dátové rozhranie

WLAN Connectivity komunikácia s testo Thermography App

Bluetooth1) prenos nameraných hodnôt z  
vlhkomera/teplomera testo 605i,  

kliešťového 
multimetra testo 770-3 (voliteľné)

USB 2.0 Micro B 4

Meranie

Meracie rozsahy merací rozsah 1: -30 ... +100 °C 
merací rozsah 2: 0 ... +650 °C

Presnosť ±2 °C, ±2 % z nameranej hodnoty

Nastavenie stupňa 
emisivity / odraznej 
teploty

0,01 ... 1 / manuálne

testo ε-Assist automatické rozpoznanie emisivity a 
zistenie odraznej teploty (RTC)

Meracie funkcie

Analyzačné funkcie meranie v strednom bode,  
rozpoznanie horúcich/studených bodov, delta T

testo ScaleAssist 4

IFOV alarm 4

Vlhkostný režim– 
manuálne

4

Meranie vlhkosti 
vlhkomerom1)

automatický prenos nameranej hodnoty z 
vlhkomera/teplomera testo 605i cez Bluetooth 

(prístroj musí byť objednaný zvlášť)

Solárny režim– 
manuálne

zadanie hodnoty slunečného žiarenia

Elektro-režim– 
manuálne

zadanie prúdu, napěätia alebo príkonu

Elektrické meranie
kliešťovým 
multimetrom1)

automatický prenos nameranej hodnoty z 
kliešťového multimetra testo 770-3 cez 

Bluetooth (prístroj musí byť objednaný zvlášť )

Vybavenie kamery

Digitálny fotoaparát 4

Objektív 35° x 26°

Video-stream cez USB,  
cez  WLAN s testo Thermography App

Ukladanie vo 
formáte JPG

4

Režim plného obrazu 4

Ukladanie termogramov

Formát súborov .bmt a .jpg; možnosť exportu 
do .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls

Pamäť interná pamäť (2,8 GB)

Napájanie

Typ batérií Li-Ionový akumulátor s možnosťou 
výmeny na mieste

Doba prevádzky 4 hodiny

Možnosti nabíjania v prístroji / v nabíjačke (voliteľné)

Sieťová prevádzka 4

Okolité podmienky

Rozsah prevádzkovej 
teploty

-15 ... +50 °C

Rozsah skladovacej teploty -30 ... +60 °C

Vlhkosť vzduchu 20 … 80 % r.v. nekondenzujúca

Krytie puzdra (IEC 
60529)

IP54

Vibrácie 
(IEC 60068-2-6)

2G

Fyzikálne vlastnosti

Hmotnosť 510 g

Rozmery (dxšxv) 219 x 96 x 95 mm

Puzdro PC - ABS

Počítačový softvér

Požiadavky na systém Windows 10, Windows 8, Windows 7

Normy, certifikáty, záruka

Smernice EU EMV: 2014/30/EU 
RED: 2014/53/EU

Záruka 2 roky
1) Licencia na rádiovú prevádzku v EU, EFTA, USA, Kanade, Austrálií,
Turecku
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testo 871

K – TEST, s.r.o. 
Letná 40 

042 60 Košice 
Tel./fax.: 00421 55 6253633, 6255150 

ktest@iol.sk, ktest@ktest.sk

www.meracie-prístroje.eu
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