
Újdonság a testo 835 infrahőmérő család 
 
Hőmérsékletmérés nagy távolságból is biztosan? Az új testo 835 infrahőmérővel ez 
már nem probléma, nincs elérhetetlen mérési hely. Gyorsan, pontosan és egyszerűen 
mérhet hőmérsékletet és páratartalmat. 
A testo 835 három típusa közül mindenki megtalálja a mérési feladatainak leginkább 
megfelelő típust, az ipari minőségbiztosítók, a klíma- és szellőzés technikusok, az 
épületgépészeti szakértők és az építőmérnökök is. 

 

 
 

Mindhárom infrahőmérő 50:1 optikával rendelkezik, ez 5 m távolságból mindössze 10 cm 
átmérőjű mérőfoltot jelent. A mérőfolt aktuális helyzetét pedig a 4-pontos lézerjelölés 
segítségével a felhasználó egyértelműen be tudja határolni. 

Mindhárom testo 835 műszerrel szúrópróba-szerű és hosszú távú mérések egyaránt 
elvégezhetők. A műszer memóriájában az elmentett mért értékek mérési helyszínekhez 
egyszerűen hozzárendelhetők. A műszert USB kábellel számítógéphez lehet csatlakoztatni 
és az ingyenes testo szoftverben az értékek kielemezhetők. 

A testo 835 széria egyik fő előnye a műszerbe integrált emissziós érték táblázat. A 
felhasználónak nem kell tudni a mérni kívánt felület emissziós értékét, mert egy listából ki 
tudja választani azt. Amennyiben nincs a listában a mérendő felület, akkor manuálisan is be 
lehet adni az emissziós értéket, vagy a műszer ki is tudja számolni az egyedi emissziós 
értéket, egy felületi kontaktérzékelő segítségével. 

A beállítható alsó- és felső határértékek átlépése esetén a műszer optikai és akusztikus 
riasztást ad, ezzel megkönnyítve és meggyorsítva munkánkat. 

 

Sokat kell gyalogolnia a sok mérési pontot végigvizsgálni? Ma már csak előveszi a testo 
835-T1-t, mellyel nagyobb távolságokból is precízen tud mérni. Ideális választás lehet 
bárkinek, akinek meg kell határoznia a hőmérsékletet falakon, mennyezeten vagy padlón, 
fűtési és légkondicionáló rendszereken. 

Az iparban a legyártott termékek minőségi ellenőrzése során, illetve a gyártási folyamat 
monitorozásánál lehet hasznos a műszer alkalmazása. A testo 835-T1-gyel távolabbi, mozgó 
vagy nehezen megközelíthető felületek is biztonságosan és hatékonyan mérhetők. 

 

A testo 835-T2, egy profi mérőműszer magas hőmérséklet mérésére. A méréstartomány 
felső határa +1.500°C, ezért akár az üveg, kerámia vagy fémiparban is használható. A testo 



835-T2 akkor is alkalmazható, amikor a nagyon magas hőmérséklet miatt a mérni kívánt 
tárgyhoz nem lehet közel menni. 

 

A testo 835-H1 integrált nedvesség méréssel rendelkezik, így a felületi nedvesség azonnal 
felderíthető. 

A műszer kiválóan alkalmas a régi épületek felújításánál gyakran szükséges nedvesedések 
és hőhidak megbízható feltárására. A testo 835-H1-gyel ezek is könnyen, gyorsan 
meghatározhatók. Azonnal látja, ha a falak vagy mennyezetek nedvesek-e, ezzel felújítási 
költséget takaríthat meg. Ugyanakkor penészesedés által veszélyeztetett pontok esetében 
azonnal tud reagálni. 
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