
Testo 875i – Megújult a Testo legsikeresebb hőkamerája! Az ár változatlan! 
 
A Testo az elmúlt évek során megerősítette pozícióját a hőkamerák piacán, évről évre újabb 
műszerekkel, fejlesztésekkel – SiteRecognition - és szabadalmakkal – SuperResolution - áll elő a 
termográfia területén. A tavalyi év végén a testo 885 és 890 hőkamerákkal bővítette kínálatát, így a 
termékpaletta teljessé vált kiszolgálva a felső kategóriás igényeket is. Mivel a Testo fejlesztőgárdája 
idén sem pihent továbbfejlesztette az egyik legsikeresebb hőkameráját a testo 875-t.  

testo 875i – Innováció 

A Testo a 2009-es év végén indította világhódító útjára a testo 875 professzionális 160 x 120 
felbontású hőkameráját. Azóta a fejlesztések inkább a nagyobb felbontású hőkamerák irányába 
tolódtak el, így mára már a termékpalettán a 320 x 240 felbontás mellett a 640 x 480 felbontású 
kamerák is megtalálhatók. Tehát ideje volt egy ráncfelvarrásnak, a testo 875i szeptembertől 
megnövelt termikus érzékenységgel < 50 mK és kibővitett méréstartománnyal akár +550 °C-ig kerül 
forgalomba. A felületi nedvesség funkció valós idejű megjelenítése rádiófrekvenciás 
páratartalom/hőmérséklet érzékelővel, a lézerpont jelölés és a valós kép elkészítéséhez segítséget 
nyújtó PowerLED-es megvilágítás is helyet kapott az új szériában. A hőkamera felbontása a 
SuperResolution szabadalomnak köszönhetően szoftveres úton növelhető, ami által a képminőség 
egy osztállyal javítható, azaz négyszer több pixel és 40%-al nagyobb geometriai felbontás érhető el, 
így a 160 x 120 pixelből 320 x 240 pixel lesz. Természetesen az új hőkamerákhoz is az IRSoft 
professzionális elemző és kiértékelő szoftver tartozik, amivel a hőképek analízise felhasználóbarát 
módon elvégezhető. A dokumentációt a folyamatosan bővülő kiértékelő funkciók és beépített 
jelentésvarázsló segíti. 

Alkalmazási területek 

Mára elmondható, hogy a termográfia, az érintésmentes hőmérsékletmérés, alkalmazása 
mindennapossá vált az ipar számos területén. Az épületek energetikai jellemzőinek 
meghatározásához elengedhetetlen a hőkamerás felülvizsgálat, de a gépészeti-, fűtési rendszerek 
ellenőrzése és beszabályozása során is kiválóan alkalmazható. A megújuló energiaforrások esetén, 
napelemes vagy napkollektoros rendszereknél egy hőkamerás vizsgálattal egyszerűen és gyorsan 
felfedezhetők a szem számára láthatatlan hibák. Az ipari diagnosztikában a hőkamera legtöbbször a 
mechanikus vagy elektromos megelőző karbantartó vizsgálatok alapműszere, de a gyártási 
folyamatok ellenőrzésére, minőségbiztosítási vizsgálatok során és a kutatás/fejlesztés területén is 
megtalálhatók.  

Testory 

A németországi székhelyű Testo AG az egyike a vezető gyártóknak a kézi valamint telepített 
mérőműszerek területén. A kutatás / fejlesztésbe való folyamatos befektetéssel megtesz mindent, 
hogy mércét állítson a méréstechnika területén, árbevételének több mint 10%-át forgatja vissza a 
kutatás/fejlesztésbe. Világszerte 2300 dolgozójával, 31 leányvállalatával és több mint 80 
disztribútorával áll partnerei rendelkezésére. 
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