
We measure it.

Gyorsan, pontosan és egyszerűen mérhet hőmérsékletet

Az  infra hőmérők kiválóan alkalmasak a forgó, mozgó, vagy feszültség alatt álló alkatrészek biztonságos, gyors és érintés-
mentes felületi hőmérséklet mérésére akár a nehezen hozzáférhető helyeken is. A mérendő távolságtól, mérendő felülettől
és hőmérséklettől függően választhatja ki a legmegfelelőbb készüléket.

Az infra hőmérsékletmérő műszereket alapvetően az alábbi 3 tulajdonság különböztetik meg egymástól, melyek segítenek
kiválasztani a legmegfelelőbb típust:

1. A műszer optikája
Az infrahőmérők egy kör alakú felület átlaghőmérsékletét jelzik ki. Ennek a körnek az átmérője a műszer optikájától és a tá-
volságtól függ. Egy 1:1 optikájú műszer esetében akkora a mért felület átmérője, mint amilyen távolságból mérünk (pl.: 10
cm távolságból 10 cm átmérő). Egy 10:1 optikájú műszer esetében azonban 10-zel kell osztani a távolságot, hogy megkapjuk
a mért felület átmérőjét (pl.: 1 m távolságból 10 cm). A kör átmérője, azonban nem lehet kisebb, mint az optika átmérője!

2. Lézerjelölés
Amennyiben az infrahőmérő rendelkezik lézerpontos jelöléssel, akkor 1 ponton (mért felület középpontja), 2 ponton (kör
kerületének teteje és alja) vagy 4 ponton (kör kerületének teteje, alja és a két oldala) megjelöli a mért felületet. Érdemes 2
vagy 4 lézerpontos jelöléssel rendelkező műszert választani, hogy méréskor be tudjuk határolni, hogy éppen mit mérünk és
ezzel elkerüljük azt, hogy a mérőfolt „lecsússzon” a mérendő felületről.

3. Emissziós tényező
A különböző felületeknek más és más az ún. emissziós tényezője. A pontos méréshez meg kell adni a műszerben ezt az
adott felületre jellemző 0 és 1 közötti értéket, mielőtt a mérést végezzük. Sok műszerben ez gyárilag fixen be van állítva és
nem is változtatható, ez azonban azt jelenti, hogy csak az adott értékkel rendelkező felület mérhető pontosan.

Az alábbi összes testo műszerben szabadon beállítható az emissziós tényező 0,1 és 1 között.
A műszerek a felhasználó által szabadon definiálható alsó ill. felső határérték túllépése esetén akusztikus riasztást adnak.

A testo 845 minden szempontból csúcsmodell az infra hőmérők között. Opti-
kája 75:1, ami kapcsolható közeli és távoli mérés között. Méréstartománya is
rendkívül széles -35 … +950°C. A műszer rendelhető levegő páratartalom és
hőmérséklet mérő modullal, mellyel a harmatpont is meghatározható. A tárolt
mérési értékeket USB kábelen keresztül lehet a műszer szoftverébe beolvasni.
Az egyszerűen kezelhető szoftver a mérési eredmények archiválását, doku-
mentálását és további feldolgozását teszi lehetővé. A műszerrel és egy infra-
nyomtató segítségével azonban akár a mérés helyszínén is nyomtatható
jegyzőkönyv! A testo 845-t és tartozékait fém műszerbőröndben szállítjuk.

A kedvezőbb áru, de az infrahőmérők között kiemelkedő tulajdonságokkal 
rendelkező  testo 835 sorozaton belül 3 típus érhető el. Mindhárom infrahő-
mérő 50:1 optikával rendelkezik, ez pl. 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.
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 táblá-
zat. A felhasználónak nem kell tudni a mérni kívánt felület emissziós értékét,
mert egy listából ki tudja választani azt. Amennyiben nincs a listában a mé-
rendő felület, akkor manuálisan is be lehet adni az emissziós értéket, vagy a
műszer ki is tudja számolni az egyedi emissziós értéket, egy felületi kontakt
érzékelő segítségével.
A testo 835-T2, egy profi mérőműszer magas hőmérséklet mérésére, a mérés-
tartomány felső határa +1.500°C, így akár akkor is alkalmazható, amikor a na-
gyon magas hőmérséklet miatt a mérni kívánt tárgyhoz nem lehet közel menni.
A testo 835-H1 integrált levegő hőmérséklet és páratartalom méréssel rendel-
kezik, így a felületi nedvesség is azonnal felderíthető.



A legkisebb, pisztoly-formájú testo 830-as sorozaton belül 3 típust különböz-
tetünk meg. Mindegyik műszer méréstartománya -30 … +400°C, a mért érték
kijelzése 0,1-es.
- testo 830-T1, 10:1 optika, 1-pontos lézerjelölés
- testo 830-T2, 12:1 optika, 2-pontos lézerjelölés, 
csatlakoztatható külső érzékelő (K-típusú hőelem)

- testo 830-T4, 30:1 optika, 2-pontos lézerjelölés, 
csatlakoztatható külső érzékelő (K-típusú hőelem)

A műszereket raktárról vagy rövid szállítási határidővel (1-2 héten belül) tudjuk adni.

A Testo arra is nagy hangsúlyt fektet, hogy műszereink a pontos és megbízható mérésekhez is használhatóak legyenek
így cégünk ISO ill. DAKKS kalibrálásokat is végez. 

A Testo Kft. az említetteken kívül megannyi paraméter mérésére kínálja professzionális műszereit (pl. hőmérséklet, pára-
tartalom, légsebesség, stb.), ezekről a termékekről, akcióinkról, cégünkről további információkat szerezhet a www.testo.hu
weboldalon.
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