Termografering i
industrin
SE MER med värmekameror från Testo.

Termografering i industrin

Se mer med beröringsfri IR-teknik.

Värmekamerorna från Testo upptäcker snabbt och säkert
avvikelser, svaga punkter och skador vid industriunderhåll,

Testos värmekameror för termografering i

produktionskontroller och FoU. Material och komponenter

industrin:

kan testas fullständigt och icke-förstörande tack vare
en särskild bildprocess. Problemområden identifieras

• förhindra skador och spara pengar

beröringsfritt innan ett fel eller en brandrisk uppstår. Med
andra metoder måste stora delar av väggar eller golv

• sticker ut från mängden tack vare högupplösta bilder

öppnas för inspektion av kabel- eller rörledningssystem,

• snabba och omfattande analyser

men med en värmekamera från Testo räcker det med en

• intuitiv användning

blick på displayen.
• stora bildavsnitt tack vare vidvinkelobjektivet

Optimal bildupplösning, högklassiga systemkomponenter och kvalitetsstämpeln “Made in
Germany”: det vill säga bättre termografering och över
50 års erfarenhet av mätteknik!
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För daglig användning i industrin
Tack vare en utmärkt detektor och högklassiga objektiv,
samt intelligenta systemlösningar, missar du inga detaljer:
det stämmer lika väl på storskaliga panoramabilder som för
små detaljer på mätobjektet. Förutom den intuitiva menyn
säkerställs också snabba och professionella analyser av
bilddata med PC-programvaran IRSoft.
Även den minsta temperaturskillnad kan identifieras
tack vare den enastående temperaturupplösningen i
Testos värmekameror. Industriell termografering med
värmekameror från Testo sparar tid, energi och pengar - för
mer säkerhet, färre skador och mer effektivitet.

Optimal bildkvalitet och innovativ teknik
Rätt värmekamera för varje applikation inom industriell
termografi. Med de högklassiga germanium-objektiven
och den bästa detektorkvaliteten, garanterar Testos
värmekameror en optimal bildkvalitet i alla termografiska
applikationer. Med den patentsökta SuperResolutiontekniken, förbättras den geometriska upplösningen i varje
IR-bild med en faktor på 1,6 - med fyra gånger fler pixlar.
Det innebär att det går att ta extremt högupplösta IR-bilder
med upp till megapixelkvalitet på 1280 x 960 pixlar.

Höga prestanda, intuitiv och säker

Vad är termografi?

Den intuitiva funktionen och användarvänliga hanteringen

Alla föremål som har en temperatur

erbjuder trygghet och flexibilitet i alla situationer. Det

över -273 grader Celcius (absoluta

högklassiga PC-programmet IRSoft erbjuder omfattande

nollpunkten), avger infraröd strålning.

funktioner för professionell analys av dina IR-bilder: Det

IR-strålning kan inte uppfattas av det

möjliggör avancerad bildanalys, tillhandahåller mallar

mänskliga ögat. En värmekamera kan

för bekväm rapportgenerering. Och med TwinPix kan

däremot omvandla denna strålning till

den vanliga bilden och IR-bilden läggas på varandra.

elektriska signaler och visa dem som en

Informationen från dessa två bilder kan alltså presenteras

IR-bild. Värmestrålningen blir på så vis

tillsammans som en enda bild på en dator.

synlig för det mänskliga ögat.
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Värmekameror för termografering i
industrin.
Termografin har visat hur värdefull denna teknik är som stöd vid förebyggande underhåll, för att övervaka
mekaniska och elektriska system eller produktionsprocesser. Inom forskning och utveckling används IR-kameror
även för att undersöka mikroelektronik på kretskort.

1. Regelbundna kontroller vid underhåll på elnätet
I låg-, medel- och högspänningssystem kan värmekameror
användas för att bedöma värmeutvecklingen. IR-bilderna
gör det möjligt att hitta felaktiga komponenter på ett tidigt
stadium, så att målriktade förebyggande åtgärder kan
vidtas. Tack vare det minskar brandrisken och det går att
undvika kostsamma driftstopp.

2. Underlag vid förebyggande mekaniskt underhåll
Det är viktigt att få tidiga indikationer på skador som
håller på att uppstå i systemkomponenter, för att kunna
garantera hög säkerhet och tillförlitlig maskindrift. En hög
värmeutveckling kan indikera en hög belastningsnivå,
särskilt när det gäller mekaniska komponenter. Det kan
t.ex. orsakas av friktion på grund av felaktig injustering,
komponenttoleranser eller bristande smörjning. Genom sin
höga termiska upplösning kan värmekamerorna från Testo
ge en exakt diagnos. Kritiska värmenivåer kan identifieras
direkt med hjälp av larm- eller isotermfunktionen och
förebyggande åtgärder kan vidtas.
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3. Snabb och enkel nivåkontroll
Nivåkontroller i slutna vätsketankar har visat sig vara en
användbar metod för att undvika maskinskador och i
förlängningen produktionsbortfall. Om exempelvis nivån
i en kylvätskebehållare sjunker till en farligt låg nivå, kan
maskinerna inte kylas korrekt. De blir överhettade och kan
haverera. En automatisk nivåkontroll används ofta för att
reglera kylvätskenivån och löser ut ett larm om nivån är för
låg. Den automatiska kontrollen kan emellertid också sluta
fungera. I det här fallet är regelbundna kontroller med en IRkamera en stor hjälp.

4. Säker högtemperaturmätning
I applikationer med höga scentemperaturer kan
Testos värmekameror anpassas till behoven. Med
högtemperaturtillvalet kan mätområdet utökas upp till
1 200 °C. Den kontrastrika återgivningen i displayen erhålls
med högtemperaturvisningen “Iron HT” eller den särskilda
histogramkompensationen.

5. Mer tillförlitlighet vid kvalitetssäkring och
produktionsövervakning
Värmekamerorna från Testo ger en precis bild av
situationen och är ett viktigt stöd vid processövervakning
och kvalitetssäkring av produkter. Förutom att upptäcka
främmande föremål i produktionsprocessen kan avvikelser
i komponenternas värmeledning kontrolleras snabbt och
beröringsfritt.
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6. Säker kraftproduktion
Energi är en viktig handelsvara som alltid måste finnas
tillgänglig i tillräcklig mängd. Därför vill kraftverk och elbolag
försäkra sig om att inga avbrott uppstår längs vägen från
energiproduktion till distribution. Testos värmekameror är ett
viktigt verktyg vid förebyggande underhåll i elektriska och
mekaniska komponenter. Skador som håller på att uppstå
upptäcks på ett tidigt stadium.

7. Exakt visualisering av kritiska temperaturer i
mikroelektronik
Elektronikkomponenter blir allt mindre och kraven på
värmeavledning blir allt större. I optimeringssyfte är det
mycket praktiskt att undersöka temperaturförhållandena
med hjälp av en värmekamera och det krävs ofta en analys
av uppvärmnings- och kylningsmönster över bestämda
tidsintervaller. Det är bara högklassiga värmekameror med
högsta geometriska upplösning och möjlighet att spela
in helt radiometriska videosekvenser, som kan ta sig an
uppgiften.

8. Kvalitetssäkring vid produktion av gjutna
plastdelar
Vid utveckling och produktion av gjutna plastdelar används
värmekameror från Testo för en riktad övervakning
av kylprocessen. Om de gjutna delarna kyls mycket
oregelbundet uppstår olika materialdensitet inne i dem vilket
leder till sämre stabilitet och dålig passning. Kylprocessen
kan övervakas och dokumenteras med en värmekamera
från Testo. Det ger möjlighet att upptäcka problemområden
redan i utvecklingsfasen. De kan alltså åtgärdas direkt.
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9. Övervakning och kontroll av solcellspaneler
Det finns två huvudorsaker för kontroll av solcellspaneler:
säkerhet och prestandamätning. Solcellspaneler når sin
högsta prestanda när solen lyser som mest. Stora och
små s.k. fotovoltaiska system kan övervakas beröringsfritt
på avstånd med Testos värmekameror. Funktionsfel som
identifieras och en smidig problemfri drift ger förutsättningar
för goda ekonomiska vinster. Tack vare möjligheten att ange
denna viktiga mätparameter, solens strålningsstyrka, erhålls
ytterligare säkerhet.

10. Analys av system för energidistribution
På grund av de allvarliga konsekvenserna måste driftstopp
i distributionssystem undvikas till varje pris. Det är i
synnerhet defekta anslutningar i högspänningsmaster som
kan vara kritiska. Dessa överföringspunkter, som ibland
kan befinna sig på stora avstånd, kan enbart identifieras
tydligt med en tillräckligt stor detektor. Därför att detta är
det enda sättet att erhålla detaljerad information för en felfri
bedömning av IR-bilden.

11. Inspektionshantering i stora
produktionsanläggningar
Regelbundna inspektioner av maskiner och ställverk i stora
produktionssystem är tidsödande - men nödvändiga. Under
sådana inspektionsvändor måste ofta mätobjekt som liknar
varandra kontrolleras, vilket resulterar i många IR-bilder av
samma typ. För att kunna koppla mätningarna till de olika
mätplatserna på ett tydligt sätt var man tidigare tvungen att
hantera komplicerade listor eller lägga till en röstkommentar
till varje enskild IR-bild. Med SiteRecognition-tekniken
identifieras mätplatserna automatiskt och de resulterande
IR-bilderna arkiveras korrekt.
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Innovativ teknik – enkel att använda.

Testo värmekameror ger optimal bildkvalitet och har intelligenta systemkomponenter. För att kunna genomföra
termografering med högsta möjliga säkerhet och effektivitet, har ingenjörerna på Testo inte bara utvecklat innovativa
tekniker, utan har även anpassat dem perfekt till varandra. Det innebär att varje värmekamera från Testo är ett
avancerat termografisystem som är intuitivt att använda.

Utmärkt bildkvalitet
Detektorn är värmekamerans hjärta. Testo sätter stort

Vid mätning av de minsta temperaturskillnaderna är det

värde i att uppnå högsta möjliga kvalitet. Detektorer med

ett måste att ha tillgång till bästa möjliga värmekänslighet

en upplösning från 160 x 120 pixlar till 640 x 480 pixlar

(NETD). Testo värmekameror erbjuder ett utmärkt NETD-

används i Testos värmekameror. I kombination med den

värde på upp till <30 mK. I kombination med en hög

högklassiga optiken av germanium, garanterar denna en

bildupplösning, blir de minsta temperaturskillnaderna i de

optimal bildupplösning i alla situationer. Med hjälp av

minsta strukturerna synliga.

nya Testos SuperResolution-teknik, går det dessutom
att ta extremt högupplösta bilder på upp till 1280 x 960
bildpunkter.
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OPERATION
OK

Idealisk ergonomi

Intuitiv användning

För att kunna använda värmekameran säkert och effektivt

Den intuitiva funktionerna i Testos värmekameror

i industriella applikationer erbjuder Testo en sofistikerad

stod i fokus under hela produktutvecklingen. De olika

ergonomi. Förutom den beprövade och praktiska

kameratyperna (designad med pistolform eller som

pistoldesignen, finns Testos värmekameror också med

videokamera) kan användas mycket enkelt och säkert i alla

en videokameradesign. Tack vare den utvikbara och

situationer. Med den nyligen utvecklade hybridfunktionen

vridbara displayen kan bilder tas ovanför huvudhöjd. Det

går det att använda pekskärmen utöver den beprövade

ergonomiska handtaget medger säker hantering i trånga

joysticken.

utrymmen (på golvnivå etc.).

För att alltid ha en hand ledig (t.ex. av säkerhetsskäl),
erbjuder alla värmekameror från Testo möjlighet till
enhandsmanövrering, där alla funktioner i kameran kan nås.
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Rätt fokus

Praktisk panoramafunktion

En grundförutsättning för all termografering är en

Termografering av mycket stora mätobjekt är en stor

korrekt fokusinställning. Med Testos värmekameror kan

utmaning för användaren. Han eller hon måste alltid välja

fokusinställningen göras enligt dina egna önskemål: oavsett

mellan att fokusera på detaljer eller att täcka in så mycket

om det sker manuellt, med motorfokus eller autofokus - det

av mätobjektet som möjligt. För att inte behöva hantera,

är användaren som väljer.

granska och jämföra flera bilder, utan i stället kunna
analysera och dokumentera hela objektet på en och samma
gång, finns nu Testos panoramafunktion. Den fogar samman
flera enskilda bilder till en enda bild. Detta skapar en
komplett bild med stort fokus på detaljer.
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Mångsidiga utbytbara objektiv och ett särskilt
linsskyddsglas
Testos värmekameror kan, tack vare möjligheten att
använda flera objektiv, flexibelt anpassas till olika mätkrav.
Som standard medföljer ett lätt vidvinkelobjektiv, som ger
dig möjlighet att arbeta snabbt. Om applikationen kräver
god upplösning i små strukturer, eller om det krävs bilder
från ett större avstånd, finns det också teleobjektiv.
För att skydda den värdefulla germanium-optiken från
skador, erbjuder Testos värmekameror en speciell typ av
glas för optimalt skydd mot repor och damm.

Inbyggd digitalkamera med power-LED
Testo värmekameror har en integrerad digital kamera
som kan användas för att ta en vanlig bild av
mätobjektet, parallellt med IR-bilden. Detta innebär att
för varje värmebild finns även en motsvarande vanlig bild.
Effektlysdioderna borgar för en optimal belysning av mörka
områden när kameran tar vanliga foton.

Effektiv SiteRecognition-teknik
SiteRecognition-tekniken sparar både tid och nerver.
Igenkänningsfunktionen med mätplatshantering tar hand om

SITE

igenkänning, lagring och hantering av IR-bilderna, efter en

SITE

mätserie. Regelbundna inspektionsvändor kan genomföras

SITE

1

2
3

effektivt och alla IR-bilder kan därefter analyseras i detalj
på en PC. De olika mätplatserna identifieras enkelt med
markörer på mätobjektet och värmekameran tar hand om
resten.

Lagring av bildsekvenser i instrumentet och helt
radiometrisk videomätning
Processanalyspaketet (tillval) från Testo ger dig möjlighet att
lagra bildsekvenser direkt i kameran och att utvärdera dem
senare i IRSoft. Genom att använda den helt radiometriska
videomätningen kan radiometriska mätdata strömmas till
IRSoft genom online-mätning i realtid och videosekvenserna
kan därefter analyseras visuellt. Data lagras för båda
funktionerna helt radiometriskt. Detta innebär att
temperaturvärdena när som helst är tillgängliga för i
mätpixlar, så att all värmeutveckling flexibelt kan analyseras
över en tidsperiod.
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Parallaxfri lasermarkör

Variabel högtemperaturmätning

För att bibehålla översikten i komplicerade mätsituationer

I vissa industriella applikationer behöver man mäta

visas lasermarkören i displayen på Testos värmekameror.

mycket höga temperaturer. I Testos värmekameror

Denna orienteringspunkt speglar exakt mätpunkten som

kan temperaturmätområdet flexibelt ökas upp till 1

indikeras med lasern på mätobjektet. Temperaturen på den

200 °C. Detta innebär att rätt mätområde finns för alla

exakta plats som lasern pekar på visas.

applikationer. Den kontrastrika återgivningen erhålls med
högtemperaturvisningen “Iron HT” eller den särskilda
histogramkompensationen.
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SuperResolution-tekniken.

Högupplösta IR-bilder

högupplöst bild. Därför att ju fler mätpunkter som finns i IR-

Optimal termografi är i grunden ganska enkel: Ju bättre

bilden, desto fler detaljer kan identifieras och analyseras.

bildupplösning och ju fler pixlar, desto bättre detaljrikedom
och tydligare visning av mätobjektet. Och när du inte kan
komma nära mätobjektet, eller om du måste identifiera
de minsta detaljerna, är det viktigt att ha tillgång till en

IR-bild med
standardupplösning

IR-bild med SuperResolution

SuperResolution-teknik

Se mer med en uppgradering

bilder väldigt snabbt efter varandra. Dessa beräknas sedan

Med SuperResolution-tekniken har bildkvaliteten hos Testos

till en bild med hjälp av en algoritm. Resultatet: Fyra gånger

värmekameror förbättrats med en klass, dvs. fyra gånger

fler pixlar och en betydligt bättre geometrisk upplösning

fler pixlar och en geometrisk upplösning som har förbättrats

av IR-bilden. SuperResolution-tekniken ger extremt

med en faktor på 1,6. Till exempel har 160 x 120 pixlar

högupplösta IR-bilder med upp till 1280 x 960 bildpunkter.

förvandlats till 320 x 240 pixlar på en gång och 640 x 480

Dessa betydligt mer informationsrika IR-bilder kan lätt

pixlar blir 1280 x 960 pixlar. Och allt detta bara genom att

öppnas i PC-programmet och analyseras.

uppgradera mjukvaran i alla aktuella Testo-värmekameror.
Den patentsökta uppfinningen från Testo använder sig av
den naturliga handrörelsen och mäter flera något förskjutna
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PC-mjukvaran IRSoft.

IRSoft - det förstklassiga PC-programmet för professionell termografi-analys från Testo. IRSoft kan användas för omfattande
analyser av IR-bilder på en PC. Det skiljer sig från mängden genom sin tydliga struktur och stora användarvänlighet.
Alla analysfunktioner förklaras med symboler som är enkla att förstå. Med så kallade "verktygstips" lämnas ytterligare
förklaringar av varje funktion när muspekaren placeras ovanpå. Den här hjälpfunktionen förenklar bildbehandlingen och
tillåter en intuitiv användning. En version av PC-programmet IRSoft med alla funktioner tillgängliga medföljer alla IR-kameror
från Testo.

IRSoft - Precisionsanalys av IR-bilder

Enkelt att upprätta professionella

IR-bilder kan enkelt bearbetas och analyseras på en

termografirapporter

PC med hjälp av IRSoft. Omfattande analysfunktioner

IR-bilder och vanliga foton visas på skärmen redan under

finns för professionell bildbehandling. Exempelvis kan

analysen och förs automatiskt över till rapporten. Tack

olika emissionsfaktorer för olika material i bildområdena

vare det medges enkel och professionell dokumentering av

korrigeras i efterhand, ända ned till enskilda pixlar.

mätresultatet.

Histogramfunktionen visar temperaturfördelningen i ett

Rapportguiden vägleder dig steg för steg till en komplett

bildområde. Upp till fem profillinjer kan användas för

och tydlig rapport. Det finns olika mallar, inte bara för

att analysera temperaturkurvor. För synliggöra kritiska

korta och snabba rapporter, utan även för mer omfattande

temperaturer i en bild går det att förstärka överskridna

dokumentation. Mallarna innehåller all relevant information

gränsvärden och även pixlar i specifika temperaturområden.

om mätplatsen, mätuppgiften och undersökningsresultaten.

Utöver det kan ett obegränsat antal mätpunkter anges, hot

Förutom detta kan rapportguiden användas för att skapa

spot/cold spot bestämmas och kommentarer skrivas om

egna användarmallar för individuella rapporter.

den gjorda analysen.

IRSoft - all viktig information kan enkelt överblickas
Flera IR-bilder kan öppnas och analyseras parallellt
med varandra. Alla analyser i bilderna är synliga med en
enkel blick och kan jämföras med varandra. Inställningar
kan ändras antingen för hela IR-bilden eller för enskilda
bildavsnitt. Det är dessutom möjligt att överföra aktuella
bildkorrigeringar till alla öppna IR-bilder med ett musklick.

Samtidig bedömning och
jämförelse av flera bilder

Ändra emissionsfaktor
i ett område för exakt
temperaturanalys.

Med IRSoft från Testo:
• analyserar du IR-bilder med precision
Flersidiga rapporter
för komplett
dokumentation

• skapar du professionella termografi-rapporter snabbt
och enkelt
• kan du analysera och jämföra flera bilder samtidigt
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TwinPix - IR-bilder och vanliga bilder
som en enda bild.
Värmekamerorna från Testo med integrerad digitalkamera sparar automatiskt en IR-bild och ett vanligt foto samtidigt. Med
den professionella bild-på-bild-funktionen TwinPix, kan dessa båda bilder läggas på varandra i PC-programmet IRSoft.
Informationen i IR-bilden och i det vanliga fotot visas därefter tillsammans i en enda bild.

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

Se överskridna temperaturgränsvärden i den
vanliga bilden med TwinPix

Med Testo TwinPix behövs inga omvägar för att nå

Visa viktig information med den nya professionella

resultat

bild-på-bild-funktionen från Testo

Genom att sätta markeringspunkter som överensstämmer

Under analysen kan bild-på-bild användas för att lättare

i IR-bilden och det vanliga fotot, kan bilderna läggas på

orientera sig och hitta det exakta problemområdet.

varandra med precision. Det går till och med att blanda

Genom att ställa in transparensnivån visas antingen

mätobjekt på olika avstånd utan problem och visa dem

IR-bilden eller det vanliga fotot starkare. Kritiska

samtidigt i en enda bild.

temperaturområden kan markeras genom att lägga in
IR-gränsvärden och ett IR-område. Det går även att
förstärka problemområden direkt i den vanliga bilden
och visa temperaturtillståndet hos mätobjektet plastiskt.
Detta överlagrade bilden förs över till rapporten i
dokumentationssyfte.

15

Termografering i industrin

Värmekameror från Testo.
testo 870
-

Infraröd upplösning 160 x 120 pixlar
SuperResolution-teknik (upp till 320 x 240 pixlar)
Värmekänslighet < 100 mk
Stort synfält tack vare objektivet på 34°
Stor LCD-display på 3,5"
Automatisk identifiering av Hot Spot/Cold Spot
Enkel att använda – starta instrumentet och börja mäta

testo 875
- Infraröd upplösning 160 x 120 pixlar
- SuperResolution-teknik (upp till 320 x 240 pixlar)
- Värmekänslighet < 80 mk
- Stort synfält tack vare objektivet på 32°
- Linsskyddsglas
- Solstrålningsfunktion
- Automatisk identifiering av Hot Spot/Cold Spot

testo 875i
- Infraröd upplösning 160 x 120 pixlar
- SuperResolution-teknik (upp till 320 x 240 pixlar)
- Värmekänslighet < 50 mk
- Stort synfält tack vare objektivet på 32°
- Utbytbar optik
- Integrerad digitalkamera med effektlysdioder
- Laserpekare
- Linsskyddsglas
- Röstinspelning med headset
- Min/max-beräkning i ett område
- Solstrålningsfunktion
- Mätområde upp till 550 °C

testo 876
- Infraröd upplösning 160 x 120 pixlar
- SuperResolution-teknik (upp till 320 x 240 pixlar)
- Utvikbar, vridbar display
- Värmekänslighet < 80 mk
- Stort synfält tack vare objektivet på 32°
- Utbytbar optik
- Integrerad digitalkamera
- Linsskyddsglas
- Röstinspelning med headset
- Min/max-beräkning i ett område
- Solstrålningsfunktion
- Mätläge för detektering av områden med risk för fuktskador
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testo 882
- Infraröd upplösning 320 x 240 pixlar
- SuperResolution-teknik (upp till 640 x 480 pixlar)
- Värmekänslighet < 50 mk
- Stort synfält tack vare objektivet på 32°
- Integrerad digitalkamera med effektlysdioder
- Laserpekare
- Linsskyddsglas
- Röstinspelning med headset
- Min/max-beräkning i ett område
- Solstrålningsfunktion
- Mätområde upp till 550 °C

testo 885
- Infraröd upplösning 320 x 240 pixlar
- SuperResolution-teknik (upp till 640 x 480 pixlar)
- Flexibel tack vare vridbart handtag och utvikbar, vridbar display
- Värmekänslighet < 30 mk
- Stort synfält tack vare objektivet på 30°
- Utbytbar optik
- Integrerad digitalkamera med effektlysdioder
- Linsskyddsglas
- Röstinspelning med headset
- Områdesmätning (Min/Max/Medel)
- Autofokus
- Panoramafunktion
- Parallaxfri lasermarkör
- Solstrålningsfunktion
- Mätområde upp till 1 200 °C
- SiteRecognition
- Paket för processanalyser
- Lagring av bildsekvenser i instrumentet och helt radiometrisk videomätning

testo 890
- Infraröd upplösning 640 x 480 pixlar
- SuperResolution-teknik (upp till 1280 x 960 pixlar)
- Flexibel tack vare vridbart handtag och utvikbar, vridbar display
- Värmekänslighet < 40 mk
- Stort synfält tack vare objektivet på 42°
- Utbytbar optik
- Integrerad digitalkamera med effektlysdioder
- Linsskyddsglas
- Röstinspelning med headset
- Områdesmätning (Min/Max/Medel)
- Autofokus
- Panoramafunktion
- Parallaxfri lasermarkör
- Solstrålningsfunktion
- Mätområde upp till 1 200 °C
- SiteRecognition
- Paket för processanalyser
- Lagring av bildsekvenser i instrumentet och helt radiometrisk videomätning

Made in Germany
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Termografering i industrin

Översikt över Testos värmekameror.
testo
870-1

Funktioner

testo
870-2

testo
875-1

IR-upplösning
(uttryck i pixlar)
SuperResolution-teknik
(uttryck i pixlar)
Värmekänslighet (NETD)

< 100 mK

Mätområde

34° x 26°
3,68 / 2,3 mrad

Utbytbart teleobjektiv: FOV
IFOVgeo / IFOVgeo-SR

–

Fokusinställning

–

testo
882

testo
885-2

testo
890-1

testo
890-2

(till 320 x 240)

(till 640 x 480)

(till 1280 x 960)

< 80 mK

< 50 mK

< 80 mK

-20 ... +350 °C

-20
... +280 °C

33 Hz*

9 Hz

32° x 23°
3,3 / 2,1 mrad

–

< 50 mK

manuell

–

–

Vridbart handtag

–

–

–

–

–

–

Pekskärm

–

–

–

–

–

–

–

(upp till
550 °C)

–

(upp till
550 °C)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

(15 x 11°)

–

(0,42 / 0,26
mrad)

manuell /auto

–

–

42 x 32°
1,13 / 0,71 mrad

(0,6 / 0,38
mrad)

manuell / motor

–

–

30 x 23°
1,7 / 1,06 mrad
(11 x 9°)

–

–

–

< 40 mK

33 Hz*
32° x 23°
1,7 / 1,1mrad

(9 x 7°)
(1,0 / 0,6 mrad)

–

< 30 mK
-20 ... +350 °C

–

Högtemperaturmätning

testo
885-1

640 x 480

fast fokus

Vridbar display

testo
876

320 x 240

9 Hz

Standardobjektiv: FOV
IFOVgeo / IFOVgeo-SR

testo
875-2i

160 x 120

-20 ... +280 °C

Bildens uppdateringsfrekvens

testo
875-1i

–
–

–

(upp till
1 200 °C)

–

(upp till
1 200 °C)

Automatisk identifiering av Hot
Spot/Cold Spot
Beräkning av min/max
i ett område
Isoterm-funktionen
Larmfunktion
Visning av fuktfördelning på
ytor (med manuell inmatning)
Fuktmätning med trådlös
fuktgivare** (automatisk
mätvärdesöverföring i realtid)
Solstrålningsfunktion
Röstinspelning
Spara JPEG
Integrerad digitalkamera
Integrerade effektlysdioder
Panoramafunktion
SiteRecognition
Videomätning med upp till 3
mätpunkter
(via USB)
Paket för processanalyser
Lagring av bildsekvenser
i instrumentet och helt
radiometrisk videomätning
Laser***

(
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) Tillval

Standard

–
(

)

–

(

)

(

)

–
–

–

–

640 x 480 640 x 480 640 x 480 640 x 480
pixlar
pixlar
pixlar
pixlar

–

3,1 MP

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Laserpekare

–

Laserpekare

– finns ej

–

–
–

(

)

–

–

–

–

–

3,1 MP

3,1 MP

3,1 MP

3,1 MP

–

* Inom EU och i länder utan exportrestriktioner, annars gäller 9 Hz

–

–

–

(

)

–

(

Lasermarkör

** Trådlösa fuktgivare enbart i EU, Norge, Schweiz,
Kroatien, USA, Kanada, Colombia, Turkiet, Brasilien,
Chile, Mexiko, Nya Zeeland, Indonesien

)

Praktiska fördelar för dig
Den infraröda upplösningen anger antalet temperaturmätpunkter (pixlar) som värmekameran är försedd med. Ju högre den infraröda upplösningen är,
desto mer detaljerade och tydliga visas mätobjekten i IR-bilden.
SuperResolution-tekniken höjer bildkvaliteten med en klass, dvs. upplösningen i värmekameran är fyra gånger högre.
Värmekänsligheten (NETD) visar den minsta temperaturskillnad som värmekameran kan mäta. Ju lägre detta värde är desto mindre temperaturskillnader
kan mätas.
Temperaturmätområdet i din värmekamera anger upp till vilken temperatur din värmekamera kan registrera och mäta värmestrålning från föremål.
Uppdateringsfrekvensen anger hur många gånger per sekund som värmekameran uppdateras.
Med standardoptiken (lätt vidvinkelobjektiv) kan du snabbt registrera ett stort bildavsnitt och skaffa dig en god översikt över temperaturfördelningen på
mätobjektet.
Det utbytbara teleobjektivet är en bra hjälp vid mätning av de minsta detaljerna och visualiserar dem även på större avstånd i din värmebild.
Fokusinställningen används för noggrann justering av fokus i IR-bilden. Det kan göras manuellt, med motordrift eller automatiskt.
Med den vridbara displayen kan termograferingen utföras på ett säkert sätt från många fler positioner (t.ex. uppifrån). På så sätt undviks oönskade reflexer
i displayen.
Det vridbara handtaget medger säker hantering av värmekameran i trånga utrymmen (på golvnivå etc.).
Utöver joystick-reglaget kan värmekameran även styras via pekskärmen.
Med högtemperaturtillvalet kan mätområdet utökas. Med hjälp av ett högtemperaturfilter går det att åstadkomma temperaturmätningar upp till 550 °C /
1 200 °C.
Den kallaste och den varmaste punkten på mätobjektet markeras automatiskt i IR-bilden i värmekamerans display. Kritiska temperaturnivåer i bilden kan
upptäckas med en enda blick.
Min- och maxvärdena i ett bildavsnitt kan visas direkt på mätplatsen Kritiska temperaturnivåer i bilden kan upptäckas med en enda blick.
Det optiska färglarmet visar alla bildpunkter vars temperaturvärden ligger inom ett förinställt område med färgmarkering i IR-bilden.
Det optiska färglarmet visar alla bildpunkter vars temperaturvärden ligger över eller under ett bestämt gränsvärde, med färgmarkering i IR-bilden.
Det relativa ytfuktsvärdet visas för varje mätpunkt. Värdet beräknas med hjälp av den externt uppmätta omgivande temperaturen och fukten, samt den
uppmätta yttemperaturen.
Det relativa ytfuktsvärdet visas för varje mätpunkt. Värdet beräknas med hjälp av den omgivande temperaturen och fukten, som automatiskt överförs i
realtid från den trådlösa givaren, samt den uppmätta yttemperaturen.
I solstrålningsläget kan solstrålningens värde anges i värmekameran. Dess värde lagras tillsammans med varje IR-bild och finns sedan tillgänglig för analys
i programvaran.
Lokaliserade problemområden kan enkelt kommenteras med röstinspelningen. Ytterligare information kan alltså dokumenteras direkt på mätplatsen.
Värmekameran sparar även IR-bilden i JPEG-format. Dessa IR-bilder kan öppnas med vanliga programvaror och exempelvis skickas med e-post till tredje
part.
Parallellt med IR-bilden sparas också ett vanligt foto på varje mätobjekt. Snabbare och enklare inspektioner kan genomföras tack vare den samtidiga
visningen av både IR-bilder och vanliga foton.
Effektlysdioderna borgar för en optimal belysning av mörka områden när kameran tar vanliga foton.
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.
SiteRecognition-tekniken tar hand om igenkänning, lagring och administrering av IR-bilder vid regelbundna inspektionsrundor med liknande mätobjekt.
Med videomätningen kan termografiska videoinspelningar överföras direkt till PC:n. Upp till 3 mätpunkter finns för varje enskild bild, som också kan
analyseras.
Med paketet för processanalyser kan värmeprocesser mätas direkt i instrumentet eller överföras till en PC och analyseras med en tidskurva. Alla
temperaturmätpunkter finns tillgängliga för varje tidpunkt.
Med lasersiktet kan en laserpunkt visas på mätobjektet så att användaren kan hitta rätt. Med lasermarkören visas denna laserpunkt också parallaxfritt i
värmekamerans display.

*** Utom USA, Kina och Japan
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