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Najlepšia kvalita obrazu: IR rozlíšenie 320 x 240 meracích bodov 

(pixlov) (s rozlíšením SuperResolution 640 x 480 pixlov); 

NETD <40 mK

Užitočné funkcie: inteligentná správa obrazu testo 

SiteRecognition a automatické nastavenie kontrastu 

testo ScaleAssist

Rozsiahla analýza a dokumentácia:

S intuitívnym profesionálnym softvérom testo IRSoft

Plná kontrola: Ručné zaostrovanie a vymeniteľné objektívy

Bezdrôtový prenos: Integrujte údaje z kliešťového merača 

prúdu alebo vlhkostnej sondy priamo do termogramu

Termografická kamera

Váš pomocní k:
Termografická kamera testo 883

°C

Termografická kamera testo 883 bola vyvinutá špeciálne pre 

pracovníkov údržby, manažérov budov a energetických 

konzultantov, ktorí sa pri svojich úlohách merania teploty 

chcú spoľahnúť na najlepšiu kvalitu termálneho obrazu a 

užitočné vlastnosti. To šetrí čas a zaisťuje bezchybné 

výsledky práce. V oblasti správy a údržby zariadení sa 

technológia testo SiteRecognition skutočne vypláca. Táto 

funkcia automaticky priraďuje tepelné obrazy - termogramy 

(napr. spínacie skrinky) k správnemu objektu merania, čím 

eliminuje potrebu zdĺhavej manuálnej správy termogramov.

Pri energetickom poradenstve budovy mnoho odborníkov 

oceňuje profesionálny softvér testo IRSoft, ktorý je 

súčasťou prístroja testo 883. Vďaka tomu je možné nielen 

komplexne analyzovať termogramy, ale aj sumarizovať ich 

do pôsobivo vyzerajúce správy. To skracuje potrebný čas a 

uľahčuje dlhodobý dojem na zákazníkov.

S profesionálnym softvérom 
testo IRSoft 
a termografickou aplikáciou

%RH

http://www.testo.com


testo 883

Údaje objednávky

testo 883 testo 883 kit
termografická kamera testo 883 so štandardným 
objektívom 30°x23°, kábel USB-C, sieťová 
jednotka USB, nabíjateľná batéria Li-ion, popruh 
na prenášanie, náhlavná súprava Bluetooth® 
(podľa krajiny), krátke pokyny, kalibračný 
protokol, profesionálny softvér IRSoft 
(na stiahnutie zadarmo) v pevnom kufri.

termografická kamera testo 883 so 
štandardným objektívom 30°x23°, 
teleobjektívom 12°x9°, káblom USB-C, 
sieťovou jednotkou USB, nabíjateľnou Li-ion 
batériou, náhradnou batériou, nabíjačkou 
batérií pomocou USB kábla, popruhom na 
prenášanie, Bluetooth® náhlavná súprava 
(v závislosti od krajiny), krátke pokyny, 
kalibračný protokol, profesionálny softvér 
IRSoft (na stiahnutie zadarmo) v pevnom kufri.

Obj. číslo. 0560 8830

Obj. číslo 0563 8830

testo Thermography App

Vďaka aplikácii testo Thermography sa 

váš smartphone / tablet stane druhým 

displejom a diaľkovým ovládaním vašej 

termografickej kamery. Okrem toho 

môžete pomocou aplikácie vytvárať a 

odosielať kompaktné správy na mieste 

a ukladať ich online. Stiahnite si 

zadarmo pre Android alebo iOS.

PC software testo IRSoft

Pomocou testo IRSoft môžete pohodlne spracovávať 

a analyzovať termogramy na počítači. Pre 

profesionálne spracovanie termogramov sú 

k dispozícii rozsiahle vyšetrovacie funkcie.

Softvér je možné bezplatne stiahnuť z 

www.testo.com/irsoft.

testo ScaleAssist

Pomocou testo ScaleAssist je správne vyhodnotenie 

stavebných chýb a tepelných mostov jednoduchšie ako 

kedykoľvek predtým. Funkcia automaticky nastaví 

optimálnu mierku tepelného obrazu. Tým sa zabráni 

chybám pri interpretácii a dosiahnete porovnateľnosť 

termogramov napriek zmeneným okolitým podmienkam.

Kompatibilné meracie prístroje pre zmysluplnejšie termogramy Obj. číslo

termohygrometer testo 605i s prevádzkou smartfónu vrátane batérií a kalibračného protokolu 0560 2605 02

Kliešťový merač prúdu testo 770-3 vrátane batérií a 1 sady meracích káblov 0590 7703

Príslušenstvo Order no.

Teleobjektív 12° x 9° *

Náhradná batéria, ďalšia nabíjateľná lítium-iónová batéria na predĺženie prevádzkovej doby. 0554 8831

Nabíjacia stanica batérií, stolná nabíjacia stanica pre optimalizáciu času nabíjania. 0554 8801

Ochranné sklo objektívu,
Špeciálne germániové ochranné sklo pre optimálnu ochranu šošovky objektívu pred prachom alebo poškriabaním

0554 8805

ε-značka testo (10 vyp.), značky pre funkciu testo ε-Assist na automatické stanovenie emisivity a teploty 
odrazu.

0554 0872

Emisná páska. Lepiaca páska napr. na lesklé povrchy (rolka, d.: 10 m, š.: 25 
mm), ε = 0,95, teplotne odolná do + 250 ° C

0554 0051

PC softvér testo IRSoft na analýzu a tvorbu správ (bezplatné stiahnutie)

ISO kalibračný certifikát, kalibračné body pri 0 ° C, +25 ° C, +50 ° C 0520 0489

ISO kalibračný certifikát, kalibračné body pri 0 ° C, +100 ° C, +200 ° C 0520 0490

ISO kalibračný certifikát, voľne voliteľné kalibračné body v rozmedzí -18 až +250 ° C 0520 0495

* Kontaktujte náš zákaznícky servis.

testo SiteRecognition

Technológia testo SiteRecognition zaisťuje plne 

automatické rozpoznávanie polohy merania spolu 

s ukladaním a správou termogramov vyplývajúcich z meraní 

alebo inšpekcií. Ušetrí vám to veľa času a stresu, najmä ak 

fotografujete podobné objekty merania.



testo 883

Infračervený obrazový výstup

Infračervené rozlíšenie 320 x 240 meracich bodov - pixlov

Tepelná citlivosť 
(NETD)

< 40 mK

Zorné pole / min. 
zaostrovacia vzdialenosť

30° x 23° (štandardný objektív) 
12° x 9° (tele objektív) 
< 0.1 m (štandardný objektív)

Geometrické rozlíšenie 
(IFOV)

1.7 mrad (štandardný objektív) 
0.7 mrad (tele objektív)

testo SuperResolution 
(pixlov/IFOV)

640 x 480 pixlov 
1.3 mrad

Obnovovacia frekvencia obrázka 27 Hz1)

Zaostrenie Manuálne

Spektrálny rozsah 7.5 to 14 µm

Vizuálny obrazový výstup

Veľkosť obrázka / min.
zaostrovacia vzdialenosť

3 MP / < 0.4 m

Prezentácia obrázkov

Displej obrazu 8.9 cm (3.5") TFT, QVGA (320 x 240 pixlov88)

Digitálny zoom 2x, 4x

Možnosti zobrazenia IR obrázok / skutočný obrázok

Farebné palety železo, dúha, dúha HC, studená, modrá, 
červená, šedá, obrátená šedá, sépia, 

testo, železo HT, vlhkostná paleta

Dátové rozhranie

WLAN pripojiteľnosť Komunikácia s aplikáciou testo 
Thermography; Bezdrôtový modul 

BT2 / WLAN

Bluetooth2) Náhlavná súprava pre hlasové anotácie; prenos 
nameraných hodnôt z termohygrometra testo 
605i, klešťového merača testo 770-3 (voliteľné)

USB USB-C, USB 2.0

Meranie

Merací rozsah -30 až +650 °C

Presnosť ±2 °C, ±2% odčítania 
(platí vyššia hodnota)

Nastavenie emisivity / 
odrazenej teploty

0.01 až 1 / manuálne

testo ε-Assist Automatické rozpoznávanie emisivity a 
stanovenie reflektujúcej teploty (RTC)

Meracie funkcie

Analytické funkcie Až 5 voliteľných jednotlivých meracích 
bodov, detekcia horúceho / studeného 
bodu, Delta T, meranie plochy (min / 

max na ploche), alarmy, izoterma

testo SiteRecognition 4

testo ScaleAssist 4

IFOV varovanie 4

Humidity mode – 
manuálny

4

Meranie vlhkosti 
prístrojom na meranie 
vlhkosti2)

Automatický prenos dát termohygrometra 
testo 605i cez Bluetooth

(prístroj je potrebné objednať zvlášť)

Solar mode – manuálny Zadanie hodnoty slnečného žiarenia

Electrical mode – 
manuálnyl

Zadanie prúdu, napätia alebo výkonu

Elektrické meranie 
kliešťovým meračom 
prúdu2)

Automatický prenos dát klešťového 
merača testo 770-3 cez Bluetooth

(prístroj je potrebné objednať zvlášť)

Funkcie kamery

Dotykové ovládanie kapacitný dotykový displej

Digitálny fotoaparát 4

Laser3) Laser marker (laser class 2, 635 nm)

Streamovanie videa cez USB, cez WLAN  
s testo Thermography App

Ukladovanie vo formáte JPG 4

Režim celej obrazovky 4

Objímka pre statív na remienok na zápästie alebo 
foto statív so závitom UNC

Ukladanie obrázkov

Formát súboru .bmt and .jpg; export options in .bmp, .jpg, 
.png, .csv, .xls

Pamäť interná pamäť (2.8 GB)

Hlasová anotácia 4 2)

Napájanie

Typ batérie Lítium-iónová batéria s rýchlym 
nabíjaním je možné vymeniť na mieste

Doba prevádzky ≥ 5 hodín

Možnosti nabíjania V prístroji / v nabíjacej stanici (voliteľné)

Sieťová prevádzka 4

Okolité podmienky

Rozsah 
prevádzkových teplôt

-15 až +50 °C

Rozsah 
skladovacích teplôt

-30 až +60 °C

Vlhkosť vzduchu 20 až 80 %RH, nekondenzujúca

Trieda ochrany 
krytu (IEC 60529)

IP54

Vibrácie
(IEC 60068-2-6)

2G

Fyzické vlastnosti

Hmotnosť 827 g

Rozmery (LxWxH) 171 x 95 x 236 mm

Puzdro PC - ABS

PC softvér

Požiadavky na systém Windows 10, Windows 8, Windows 7

Normy, skúšky

EU smernice EMC: 2014/30/EU 
RED: 2014/53/EU 

WEEE: 2012/19/EU 
RoHS: 2011/65/EU + 2015/863 

REACH: 1907/2006
1) V rámci EÚ, mimo 9 Hz
2) Prehľad autorizácií pre bezdrôtové prenosy v rôznych krajinách 

nájdete v sekcii na stiahnutie na stránke príslušného produktu 
(www.testo.com).

3) okrem USA, Číny a Japonska

Technické údáje
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Presnosti termografickej kamery testo 883

testo ScaleAssist - automatické 
nastavenie kontrastu
Technológia testo ScaleAssist zaisťuje 
objektívne porovnateľné termogramy 
a optimálny kontrast. Všetky prvky, ktoré 
stoja v ceste alebo nie sú dôležité, sú 
automaticky vyblednuté a konštrukčné chyby 
sa zobrazia, iba ak skutočne existujú.

Aplikácia testo Thermography - buďte inteligentní a 
pripojení k sieti
Vďaka aplikácii testo Thermography App sa merania 
prenášajú naživo do smartphonu / tabletu - a vaši 
zákazníci môžu v pohodlí relaxovať, keď sledujú to, čo 
vidíte.

Identifikujte riziko plesní
Režim vlhkosti zobrazuje riziko plesní na 
tepelných slabých miestach na samotnom 
termograme pomocou farieb „semafóru“. 
Požadované hodnoty teploty a vlhkosti 
vnútorného vzduchu sa bezdrôtovým 
spôsobom prenášajú do kamery 
z voliteľného termohygrometra testo 605i.

Vymeniteľný teleobjektív
Jednoducho prepnete zo štandardného 
objektívu na teleobjektív a získate 
vysoko presnú termografiu aj pre 
vzdialené objekty.

Ručné zaostrovanie
Ručné zaostrenie pre úplnú kontrolu a ostré 
termogramy.

Najlepšia kvalita obrazu v kombinácii s 
profesionálnymi správami
S testo 883 nehrozí, že počas vašej práce 
v energetickom poradenstve a termografii 
budov zostanú akékoľvek teplotné rozdiely 
nepovšimnuté. A so softvérom testo IRSoft 
môžete vytvárať profesionálne správy, ktoré 
zodpovedajú vašim osobným požiadavkám, 
rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.

Technológia testo SiteRecognition 
zaručuje plne automatické rozpoznávanie 
stránok, ako aj ukladanie a správu 
termogramov. 
Toto vylučuje akékoľvek zámeny, 
predchádza chybám počas 
vyhodnocovania a šetrí čas tým, že 
eliminuje potrebu manuálneho priradenia 
obrázkov.

Intuitívne ovládanie
S dotykovým displejom a joystickom Testo.

K - TEST, s.r.o.
Letná 40
042 60 Košice
tel.: 055 6253633, 6255150
ktest@iol.sk, ktest@ktest.sk 
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