
We measure it.

Ergonómia és kezelhetőség

A testo 870 fejlesztésekor a fő szempont, egy olyan mérőműszer megalkotása volt, ami il-
leszkedik a legtöbb szakma felhasználási igényeihez. A már megszokott minőség és a fel-
használóbarát kezelés mellett a kedvező ár is a főbb szempontok közé tartozott. A Testo a
mára már többször bizonyított stratégiát követte, tehát a
piaci igényfelmérést követően a fejlesztés során folya-
matosan együttműködött a különböző iparágak szakem-
bereivel, így tudott a testo 870 kialakításával a legjobban
illeszkedni a felhasználói igényekhez. A főbb kritériumok
tehát a kézreálló ergonómikus kialakítás – a műszer
súlya 500 g - és a felhasználóbarát menüvezetés voltak.
A helyszíni hibakeresés és állapotfelmérés kulcsfontos-
ságú, így a kiértékelést elősegítendően, - egyediként
ebben a kategóriában - a kijelző mérete 3,5’. Emellett ter-
mészetesen megmaradt a képek rögzítési lehetősége –
utólagos elemzésre az IRSoft szoftver számára - vagy
az egyszerűsített szabványos .JPEG fájlba történő rög-
zítés. A kedvező ár biztosítása mellett a műszaki para-
méterekben is egyedi kategóriájában, így a felbontás 160 x 120 (SuperResolution funkcióval
320 x 240), a termikus érzékenység <0,1 °C, ezekhez pedig társul a kristálytiszta képet
adó fix fókusz mellett egy nagy látószögű objektív 36°x24°. A testo 870-2 típus pedig a
hőkép mellé elkészíti a beépített 3,1 Mp digitális fényképezőgéppel a valós képet is. Ter-
mészetesen a műszer magyar nyelvű menüvel és szoftverrel kerül forgalomba.

SuperResolution

A hőkamerák képalkotása szempontjából az egyik legfontosabb technikai paraméter a de-
tektor mérete. Ettől függ, hogy a hőkép mennyi pixelt tartalmaz. Minél magasabb a pixel-
szám annál részletgazdagabb és könnyebben kiértékelhető képek készíthetők. A pixelek
közötti „távolság”, vagyis a hőkamera geometrikus felbontása természetesen függ a hasz-
nált objektívtől és a mért felület távolságától is. A detektor pixelszámának növelése – a több
képpont révén – a geometrikus felbontás javulását eredményezi így a távolabbi objektumok
is nagyobb részletességgel vizsgálhatók. Hőkamerák esetén a gyakorlatban legelterjed-
tebbek a 160 x 120 és a 320 x 240 pixel felbontásúak. A detektor pixelszámának növelé-
sével egyenes arányban van a hőkamera árának növekedése is. A Testo legújabb
fejlesztésével a SuperResolution technológiával a felbontás szoftveres úton négyszerez-
hető, a kamera árának töredékéért. Az algoritmus két fő matematikai mozgatórugója a de-

testo 870 hőkamera + SuperResolution

A Testo egyedülálló akciót hirdet a legújabb típusú testo 870 hőkamera és
az egyedülálló SuperResolution funkció megvásárlására. Mit is jelent ez?

Megnövelt felbontás ajándékba

http://www.testo.hu/


konvolúciós és mintavételi szakasz
kombinációja. Magyarul a Super-
Resolution technológia az emberi
kéz természetes mozgását kihasz-
nálva, a kép elkészítésekor gyors
egymásutánban (100 ms) több
képet is készít, ezáltal kiküszöböli
az érzékelők (pixelek) közötti ki-

használatlan területekből adódó veszteséget. Ezen hőképeket felhasználva elkészíti a vég-
leges képet, így a képminőség egy osztállyal javul, azaz négyszer több pixel és 40%-val
nagyobb geometriai felbontás érhető el. Így például 160 x 120 pixelből 320 x 240 pixel vagy
320 x 240 pixelből 640 x 480 pixel
lesz. A SuperResolution technoló-
gia nem összehasonlítható az in-
terpolálással, mivel ebben az
esetben – több kép készítése miatt
- valós mérési eredményeket ala-
pul véve történik a képalkotás.
A SuperResolution technológia
egy szoftveres frissítéssel aktiválható, így nemcsak az új, hanem a már megvásárolt hőka-
merákra is rátölthető.

Alkalmazási területek

Mára elmondható, hogy a termográfia, az érintésmentes hőmérsékletmérés, alkalmazása
mindennapossá vált az ipar számos területén. Az épületek energetikai jellemzőinek meg-
határozásához elengedhetetlen a hőkamerás felülvizsgálat, de a gépészeti-, fűtési rend-
szerek 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, minőségbiz-
tosítási vizsgálatok során és a kutatás/fejlesztés területén is megtalálhatók. 

2014. szeptember 30.-ig megvásárolt testo 870-1 és testo 870-2 hőkamerája mellé

SuperResolution funkciót adunk ajándékba.

További információkért kattintson ide.

Koczka Péter

hokamera@testo.hu
www.testohokamera.hu

testo 870-1 + SuperResolution

495.000,- + 90.300,- = 495.000,-

testo 870-2 + SuperResolution

689.000,- + 90.300,- = 689.000,-

A feltüntetett árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák!

http://testohokamera.hu/index.php/2013-02-18-12-06-37/superresolution

