Med sikte på framtiden

Värmekamera för
proffs med höga krav

testo 890

Högsta bildkvalitet
Detektorn är värmekamerans hjärta. Testo sätter stort värde i att uppnå högsta möjliga kvalitet. Med
testo 890 får du högsta bildkvalitet tack vare detektorn som omfattar 640 x 480 pixlar, i kombination
med en högklassig germaniumoptik. Ju ﬂer mätpunkter det ﬁnns i IR-bilden, desto ﬂer detaljer kan
identiﬁeras och analyseras.
I kombination med Testos SuperResolution-teknik kan testo 890 generera IRbilder med extremt hög upplösning i megapixelkvalitet (1280 x 960 pixlar).
Detta innebär att även minsta eller mycket avlägsna mätobjekt kan
termograferas med extremt hög precision.
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Idealisk ergonomi och intuitiva funktioner
Ergonomiskt handtag
För att kunna användas säkert och effektivt på alla användningsområden
har testo 890 en soﬁstikerad ergonomi. Tack vare den utvikbara och
vridbara displayen kan bilder tas ovanför huvudhöjd. Det ergonomiska
handtaget medger säker hantering i trånga utrymmen (på golvnivå etc.).

Flexibel utvikningsbar och
vridbar display

Intuitiv hybridfunktion
OPERATION
OK

Med den intuitiva hybridfunktionen går det också att
använda pekskärmen (utöver den beprövade
joysticken). För att alltid ha en hand ledig (t.ex. av
säkerhetsskäl), rekommenderas enhandsmanövrering
med joysticken. När du ska navigera genom menyn
direkt på displayen är pekskärmsfunktionen det bästa
alternativet.

Fördelar med testo 890

Detektorstorlek 640 x 480 pixlar
Med 307 200 temperaturmätpunkter kan du granska mätobjekt
med ytterst hög bildkvalitet, tydligt och exakt.

SuperResolution (upp till 1280 x 960 pixlar)
SuperResolution-tekniken höjer bildkvaliteten med en klass, dvs.
värmekamerabildens upplösning är fyra gånger högre.
Utbytbar optik

Termisk känslighet < 40 mK
Tack vare en utmärkt temperaturkänslighet på < 40 mK blir minsta
temperaturskillnad synlig.

Stort synfält tack vare objektivet på 42°
Med vidvinkelobjektivet på 42° kan du direkt registrera stora
bildavsnitt och skaffa dig en god översikt över
temperaturfördelningen på mätobjektet.

Panoramafunktion
När mätobjekten är stora kan panoramafunktionen hjälpa
användaren att analysera och dokumentera en hel bild som sätts
samman av många mindre bilder. Det behövs ingen hantering,
granskning och jämförelse av ﬂera bilder.
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Vid upprepad termografering av mätobjekt som liknar varandra
erbjuder SiteRecognition-tekniken en direkt identiﬁering,
koppling och arkivering av mätplatser, samt automatisk
koppling och arkivering av IR-bilder.

SITE
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Höga temperaturer upp till 1200 °C
Med högtemperaturtillvalet kan mätområdet utökas upp till
1 200 °C.
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x
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Speciellt mätläge för detektering av områden
med misstänkta fuktskador

Integrerad digitalkamera med
effektlysdioder

Linsskyddsglas

Minsta fokusavstånd 10 cm

Autofokus

Röstinspelning med headset

Funktion
i PC-programmet:
Bild-på-bild med TwinPix

Helt radiometrisk videomätning

Analysera värmeutveckling under en viss tid
Med testo 890 kan mätserier
dokumenteras i realtid. Via USB
2.0-gränssnittet överförs alla data
direkt till datorn från den
termograﬁska mätningen och kan
stoppas och analyseras när som
helst. Videoinställningarna utförs
med hjälp av IRSoft på en PC. Det
gör testo 890 till det optimala valet
för undersökning av värmeutveckling i utvecklingsprocesser.

I varje ögonblick kan alla temperaturmätpunkter avläsas på
pixelnivå, så att alla förändringar kan analyseras med
precision under en bestämd tid. Utöver detta ﬁnns en
loggerfunktion som kan användas för registrering av ﬂera
enskilda bilder vid deﬁnierade tidsintervall eller efter vissa
händelser, som t.ex. överskridna gränsvärden.

Tekniska data för testo 890
testo 890-1
IR-bild
Detektortyp
Termisk känslighet (NETD)
Synfält / min. fokusavstånd

FPA 640 x 480 pixlar
< 40 mK vid 30°C
42° x 32° / 0,1 m (standardoptik)
15° x 9° / 0,5 m (teleobjektiv)
1,15 mrad (standardoptik),
0,42 mrad (teleobjektiv)
1 280 x 960 pixlar /
0,72 mrad (standardoptik),
0,26 mrad (teleobjektiv)
33 Hz*
Manuell / Auto
8 ... 14 μm

Geometrisk upplösning (IFOV)
SuperResolution (pixel / IFOV) - tillval

Bildens uppdateringsfrekvens
Fokus
Spektrum
Bildformat visuellt
Bildstorlek / min. fokusavstånd
Bildvisning
Bilddisplay
Digital zoom
Visningsalternativ
Videoutgång
Färgpaletter

3,1 MP / 0,5 m
4,3-tums LCD-pekskärm med 480 x 272 pixlar
1 till 3 gånger
IR-bild / vanligt foto
USB 2.0
8 (järn, regnbåge, varmt/kallt, blått/rött, grå, inverterad grå, sepia,
Testo)

Mätning
Temperaturområde
Högtemperaturmätning - tillval
Noggrannhet
Emissionsfaktor / reflekterad temperatur

-30°C ... 100°C / 0°C ... 350°C / 0 ... 650 °C
–
+350°C ... +1 200°C
±2°C, ±2% av m.v.
0,01 ... 1 / manuell

Transmissionskorrigering (atmosfär)
Mätfunktioner
Visning av ytfukt (med manuell inmatning)
Fuktmätning med trådlös fuktgivare** (automatisk
mätvärdesöverföring i realtid)
Analysfunktioner

–
–

Videomätning (via USB)
Helt radiometrisk videomätning
inkl. loggerfunktion (via USB)
Bildlagring
Filformat stillbilder
Filformat video (via USB)

(

42 x 32°
–
–

15 x 11°

Lasermarkör
–
Upp till 3 mätpunkter

Bluetooth**** /
Kabelanslutet headset
Upp till 3 mätpunkter
(

–

)

.bmt; exportalternativ med .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls
.wmv, .mpeg-1
.wmv, .mpeg-1 / Testo-format
(Helt radiometrisk video)

Lagringsenhet
Strömförsörjning
Batterityp
Driftstid
Laddningsalternativ
Nätdrift
Omgivningsförhållanden
Driftstemperatur
Förvaringstemperatur
Luftfuktighet
Instrumenthusets skyddsklass (IEC 60529)
Vibrationer (IEC 60068-2-6)
Fysikaliska specifikationer
Vikt
Mått (L x B x H) i mm
Stativfäste
Instrumenthus
PC-program
Systemkrav

SD-kort 2 GB (800-1 000 bilder)
Snabbladdning, Li-jon-ackumulator kan bytas på platsen
4,5 timmar
Antingen i kameran eller i laddaren
Ja
-15 °C ... 50 °C
-30 °C ... 60 °C
20 % ... 80 % icke-kondenserande
IP 54
2G
1 630 g
253 x 132 x 111
1/4” - 20UNC
ABS

2004/108/EG
2 år
) Tillval

* Inom EU, utanför 9 Hz

** Trådlösa fuktgivare enbart i EU,
Norge, Schweiz, USA, Canada,
Colombia, Turkiet, Brasilien,
Chile, Mexico, Nya Zeeland,
Indonesien

*** Utom USA, Japan och Kina

Windows 7, Windows 10

Standarder, tester, garanti
EU-direktiv
Garanti
(

)

Upp till 3 mätpunkter, igenkänning av Hot Spot/Cold Spot,
Områdesmätning (Min/Max/Medel),
Isoterm- och larmvärden

Solstrålningsfunktion
Värmekamera-utrustning
Digitalkamera med effektlysdioder
Standardobjektiv
Utbytbar optik - tillval
SiteRecognition (identifiering av mätplatser och
bildhantering)
Panoramafunktion
Laser*** (laserklass 635 nm, klass 2 )
Röstinspelning

Standard

testo 890-2

– Ffinns ej

****Bluetooth enbart i EU, Norge,
Schweiz, USA, Canada,
Colombia, Turkiet, Japan,
Ryssland, Ukraina, Indien,
Australien

Översikt

Beställningsdata
testo
890-1

Funktioner
Detektor

testo
890-2

Mätset
testo 890-2

640 x 480 pixlar

Termisk känslighet (NETD)

< 40 mK

Bildens uppdateringsfrekvens

33 Hz*

Temperaturområde

-20 ... 350 °C

SuperResolution

(

Utbytbart teleobjektiv 15° x 11°

)
–

(

)

(

)

(

)

Autofokus
Högtemperaturmätning upp till 1 200 °C

–

SiteRecognition (identifiering av
mätplatser och bildhantering)
Lasermarkör**

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

–

Visning av ytfukt (med manuell inmatning)

–

Fuktmätning med trådlös
fuktgivare*** (automatisk
mätvärdesöverföring i realtid)
Röstinspelning med
headset****

–

Värmekameran testo 890

Best.nr.

IR-kameran testo 890-1
i en robust väska med ett professionellt PC-program,
bärrem, trasa för linsrengöring, SD-minneskort, USB-kabel,
nätaggregat och litiumjon-ackumulator.

0563 0890 V1

IR-kameran testo 890-2
i en robust väska med ett professionellt PC-program,
bärrem, trasa för linsrengöring, SD-minneskort, USB-kabel,
nätaggregat litiumjon-ackumulator och headset

0563 0890 V2

Mätset med värmekameran testo 890-2
i en robust väska med ett professionellt PC-program, SDminneskort, USB-kabel, bärrem, trasa för linsrengöring,
nätaggregat, litiumjon-ackumulator utbytbar lins,
linsskyddsglas, extra batteri, snabbladdare och headset

0563 0890 V3

Förutom allt som medföljer
testo 890-2 innehåller mätsetet
även:
· Teleobjektiv
· Linsfodral
· Linsskyddsglas
· Extra batteri
· Snabbladdare
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–

Helt radiometrisk videomätning
inkl. loggerfunktion

–

Solstrålningsfunktion

Snabbladdare

medföljer

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

) tillval

– ﬁnns ej

* Inom EU, utanför 9 Hz
** Utom USA, Kina och Japan
*** Trådlösa fuktgivare enbart i EU, Norge, Schweiz, USA, Canada, Colombia, Turkiet,
Brasilien, Chile, Mexico, Nya Zeeland, Indonesien
**** Bluetooth enbart i EU, Norge, Schweiz, USA, Canada, Colombia, Turkiet, Japan,
Ryssland, Ukraina, Indien, Australien

Tillbehör
SuperResolution. Fyra gånger fler
mätvärden för ännu mer detaljerad analys
av IR-bilderna.
Linsskyddsglas. Särskilt skyddsglas för
optimalt skydd av optiken mot damm och
repor.

Kod 1) (startutrustning)
S1

0554 7806

F1

0554 0289

Extra batteri. Extra litium jonackumulator för att förlänga driftstiden.

G1

0554 8852

Snabbladdare. Snabbladdare i
bordsversion för optimerad laddning av två
ackumulatorer.
Högtemperaturmätning upp till 1 200 °C

H1

0554 8851

I1

2)

Fuktmätning med
trådlös fuktgivare***
Utbytbart teleobjektiv 15° x 11°

E1

2)

D1

2)

J1
Helt radiometrisk mätning med video inkl.
loggerfunktion
Aluminiumstativ. Extremt lätt och stabilt proffsstativ med
snabbfästen på benen och 3-vägsfäste för kameran.
Emissionstejp. Tejp t.ex. för polerade ytor (rulle L: 10 m, B:
25 mm), e=0,95, temperaturtålig till +250 °C
ISO-kalibreringscertifikat
Kalibreringspunkter: 0 °C, 25 °C, 50 °C
Kalibreringspunkter: 0 °C, 100 °C, 200 °C
Fritt valbara kalibreringspunkter i området 18 C ... 250 °C

Nordtec Instrument AB
Box 12036 · 402 41 Göteborg
Tel: 031-704 10 70 · Fax: 031-12 50 42
www.nordtec.se · nordtec@nordtec.se

Best.nr.
(eftermontering)

0554 8901
0554 8804

0554 0051

0520 0489
0520 0490
0520 0495

1)

Vid beställning som startutrustning får du med tillbehören direkt i väskan.
Exempel: testo 890-1 inkl. linsskyddsglas och SuperResolution:
Best.nr. 0563 0890 V1 F1S1

2)

Ta kontakt med din Testo-återförsäljare.

Med reservation för ev. ändringar.

Extra batteri

(
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Linsskyddsglas

