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Nová termografická kamera testo 883 s najlepšou kvalitou obrazu 
a automatickou správou obrazu - efektívna posila pre servisných technikov

Vidí všetko,  
myslí za vás

Automatická 
správa

obrazov
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Je čas 
na posilu

V údržbe a správe zariadení môže vaša každodenná 

práca znamenať   rozdiel medzi tým,  ako zažijete 

úspešný deň s dosiahnutými cieľ mi výroby alebo 

bolestivými stratami v dôsledku neplánovaných 

prestojov. 

A akoby to nestačilo,  vašu prácu ďalej komplikujú 

neustále časové tlaky, administratívne úsilie,  čo 

nie sú veľ mi produktívnym a adekvátnym 

nástrojom.

Myslíme si,  že si zaslúžite pomocníka. Prichádza tu 

posila v podobe nástroja,  ktorý vidí vo vašej práci 

všetko dôležité a vďaka svojim praktickým funkciám ju 

môže dokonca vykonať  za vás. 

Pozrite si všetko hlavné o novej termografickej 

kamere testo 883.
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— Profitujte z vynikajúcej kvality obrazu
Infračervené rozlíšenie 320 x 240 meracích 

bodov - pixlov rozšíriteľné na 640 x 480 pixlov 

pomocou vstavanej technológie testo 

SuperResolution.

Vďaka manuálnemu zaostreniu máte navyše 

vždy úplnú kontrolu nad termogramom.

—  Nie je potrebné znova manuálne priraďovať
     termogramy v počítači 

Technológia testo SiteRecognition na inšpekčnej 

trase automaticky priradzuje termogramy 

k správnemu miestu merania.

—  Pracujte v sieti
Použite aplikáciu testo thermography App na rýchle 

analýzy na mieste alebo integrujte namerané 

hodnoty kliešťového multimetra testo 770-3 do 

termovízneho obrazu.

— Zažite výnimočne intuitívne ovládanie
Vďaka dômyselnej kombinácii dotykového displeja a 

osvedčeného joysticku testo budú vaše pracovné 

procesy plynulejšie a efektívnejšie.

— Vychutnajte si flexibilitu
Jednoducho prepnete zo štandardného 

objektívu na teleobjektív a získate vysoko presnú 

termografiu aj pre vzdialené objekty.

Váš pomocník:  
Termografická kamera testo 883
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testo SiteRecognition: 
Automatická správa termogramov

1a. Vytvorte si zoznam Vaších
meraných objektov v 
PC softvéri testo IRSoft.

1b.  Importujte svoj
existujúci inventárny 
zoznam s kódmi do 
počítačového softvéru 
testo IRSoft.

Ak už pre svoje objekty merania používate kódy alebo máte 
inventárne zoznamy:

Ako testo SiteRecognition pracuje?

2a.   Vytvorte kódy pre  
merané objekty v testo 
IRSoft a vytlačte ich a 
pripevnite k meranému 
objektu.

2b.  Preneste údaje 
do termografickej kamery 
testo 883.

3.  Aktivujte sprievodcu 
SiteRecognition v 
termografickej kamere 
testo 883.

testo 883 automaticky 
rozpozná počas merania 
miesto a uloží príslušné 
informácie o mieste merania 
spolu s termogramom.

4.  Pri synchronizácii kamery
testo 883 s testo IRSoft sa 
termogramy automaticky 
priradia správne.

Môžete tiež exportovať 
pracovné výsledky znova 
pre programy tretích 
strán. čo šetrí čas a je to 
vysoko intuitívne.

Typický problém pri údržbe:

Mnoho podobných meracích objektov znamená veľa 

podobných termogramov. Predtým,  aby ste po 

inšpekcii zreteľne alokovali obrázky,  bolo potrebné 

vytvoriť komplexné zoznamy alebo pridať hlasový 

komentár ku každému jednotlivému termogramu.

Inovácia od spol očnosti testo teraz rieši tieto 

problémy: 

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.

Pofesionálny softvér

testo IRSoft

Okrem funkcie priradenia polohy merania 

(testo SiteRecognition),   softvér vám tiež umožňuje 

komplexne analyzovať,  spracovávať a dokumentovať 

termogramy.

Stiahnite si softvér zadarmo z www.testo.com/irsoft.
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testo Thermography App
K dispozícii zadarmo pre iOS alebo Android

Pripoj iteľnosť:
Buď te intelig entní a pripoj ení do siete

Testo kliešťový multimeter

• Efektí  vne: jednoducho pripojte termografickú 
kameru ku kliešťovému multimetru testo 770-3.

• Prakticky: Bezdrôtový prenos nameraných hodnôt

z klešťového multimetra testo cez Bluetooth priamo do 

termogramu.

Napríklad pri kontrole spínacích skríň je možné priamo 

na termograme zaznamenať stav záťaže a spoľahlivo 

vyhodnotiť stav systému.

testo Thermography App

• Anal ýza: Vložte meracie body,  vytvorte teplotné krivky 
a pridajte komentáre atď.

• Živý prenos: Použite svoj smartphone a tablet,  
ako druhý displej,  napr. na vysuté meranie.

•  Diaľ kové ovl ádanie: Ovládajte termografickú kameru 

prostredníctvom aplikácie.

•  Dokum entácia: Vyberte termogramy,  uložte príslušné 

údaje, pozrite si náhľad a odosielajte správy e-mailom -

alebo jednoducho rýchlo zdieľajte termogramy s kolegami 

a manažérmi.
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K dispozícii sú dve možnosti zostáv: 
testo 883 samostatne alebo v súprave

Príslušenstvo

Kompatibilné meracie prístroje pre zmysluplnejšie termálne obrazy Obj. číslo

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

Príslušenstvo Obj. číslo

Teleobjektív 12° x 9° * 2132,00

Náhradná batéria, ďalšia nabíjateľná lítium-iónová batéria na predĺ ženie 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 objektívov pred prachom a poškriabaním

0554 8805

testo ε-marker (10 ks),  značky pre funkciu testo ε-Assist na automatické stanovenie emisivity a reflektujúcej teploty 0554 0872

Emisná páska. Lepiaca páska napr. na lesklé povrchy (rolka L.: 10 m, W.: 25 mm )
ε = 0.95, teplotne odolná do + 250 ° C

0554 0051

PC softvér testo IRSoft na analýzu a tvorbu správ (na 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 to +250 °C 0520 0495

* Kontaktujte zákaznícky servis.

EUR

223,00

EUR

26,00

219,00

274,00

26,00

76,00

bezplatne

641,00

641,00

388,00 basic
+ 117,00 
každý bod

Rozsah dodávky:
- termografická kamera testo 883 
so štandardným objektívom 30° x 23°
- Robustný kufor

- Profesionálny softvér IRSoft (zadarmo na 

stiahnutie) 

- USB-C kábel

- USB sieťová jednotka

- Li-ion nabíjateľná batéria

- Popruh na prenášanie pre termografické 

kameru

- Bluetooth slúchadlá (podľa krajiny)

- Krátke pokyny

- Kalibračný protokol

testo 883 zostavatesto 883

EUR 4950,00EUR 3850,00

-  Teleobjektív 12° x 9°

-  Druhá  Li-ion akubatéria

- Stolná rýchlonabíjačka batérií

Výhody zostavy
- Rýchlo vymeniteľné objektívy

pripravia vás na všetky udalosti 

- Využívate nižšiu cenu zostavy

v porovnaní s nákupom jednotlivo.

Obj. číslo. 0560 8830 Obj. číslo. 0563 8830

Rozsah dodávky:

- termografická kamera testo 883 

so štandardným objektívom 30° x 23°

- Robustný kufor

- Profesionálny softvér IRSoft (zadarmo na 

stiahnutie) 

- USB-C kábel

- USB sieťová jednotka

- Li-ion nabíjateľná batéria
- Popruh na prenášanie termografickej 

kamery

- Bluetooth slúchadlá (podľa krajiny)

- Krátke pokyny

- Kalibračný protokol



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 pixlov)

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 multimetra 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 a 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 kliešťového 
amultimetra 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 % r.v., 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 EU, 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 US,  Číny a Japonska

Technické údaje
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Prednosti termografickej kamery testo 883

testo ScaleAssist a 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 vtedy iba 
ak skutočne existujú.

Aplikácia testo therm ography a buď te intel igentní  
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 
teplotne kritických 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.

Vym eniteĺ ný 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.

Najl  epšia kval  ita obrazu v kom binácii 
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.

Technol ógia testo SiteRecognition 
zaručuje plne automatické 
rozpoznávanie miest merania, 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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