
 

 

 

 

 

 

 

 Termične kamere 

  
 tipov testo 875 in testo 875i – za  

 osnovno profesionalno termografijo 

 

 

 
 

 Velikost detektorja 160 x 120 točk 
 

 Tehnologija  Super resolucija 320 x 240 točk 
 

 Temperaturna občutljivost < 50 mK 
 

 Vgrajena digitalna kamera z LED osvetlitvijo  
 

 Zamenljive leče 
 

 Posebna metoda za detekcijo mest nevarnih za  

 nastanek plesni 
 

 Visokotemperaturno merjenje do +550 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Termična kamera testo 875 hitro in zanesljivo odkrije                   Kjer je pri drugih metodah potrebno kable ali cevovod  

 nepravilnosti in šibke točke v materialih ali v komponentah.         sleči, zadostuje s Testo termično kamero že en sam   

 S kamero testo 875 se brezkontaktno odkrivajo energijske            pogled nanje. Tehnologija SuperResolucija poveča 

 izgube in toplotni mostovi pa tudi poškodbe ali  resolucijo termične kamere testo 875/875i iz 160 x 120 

 pregrevanja v industrijskih sistemih. točk preko Testo softwera IRSoft na 320 x 240 točk. 

  Štirikrat več odčitkov za še bolj natančno analizo  

  termičnih slik (za detekcijo celo najmanjših nepravilnosti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Podatki o naročanju 

 

 testo 875-1i testo 875-2i set 
    

 termična kamera testo 875-1i s tehnologijo termična kamera testo  
 SuperResolucijo in digitalno kamero, v kovčku, 875-2i set s tehnologijo  

 vključno pro softwerom, zaščitnim ohišjem Softcase,  SuperResolucijo in digitalno 

 nosilnim trakom, SD kartico, USB kablom, krpo za  kamero, v kovčku, vključno 
 čiščenje leče, napajalnim kablom, Li-onska aku s pro sofwerom, zaščitnim 

 baterijo in nastavkom za stativ  ohišjem soft case, nosilnim 
  trakom, SD kartico, USB kablom, 

 Kataloška številka: 0563 0875 V1 krpo za čiščenje leče, 
  napajalnim kablom, Li-onsko 
  baterijo, nastavkom za stativ, 
  naglavnim setom, 9° x 7° 
 testo 875-2i  teleobjektivom, zaščitnim steklom za objektiv, dodatno 

 termična kamera testo 875-2i s tehnologijo aku baterija in hitrim polnilnikom   

 SuperResolucijo in digitalno kamero, v  kovčku,  Kataloška številka: 0563 0875 V3 

 vključno s pro softwerom, zaščitnim ohišjem softcase,   

 nosilnim trakom, SD kartico, USB kablom, krpo za   
 čiščenje leče, napajalnim kablom, Li-onska aku  
 baterijo, nastavkom za stativ in naglavnim setom   

   

   

 Kataloška številka: 0563 0875 V2   

    

    

   
 

   

   
 

 
 

 

 Dodatni pribor              Kat. številka          Kat. številka  

             (ob prvem naročilo       (naknadna  

                                      kamere testo 875i)       vgradnja) 

  
Hitri polnilnik. Namizni hitri polnilnik za dve aku bateriji                                                                                    E1              0554 8801                                                                    
  
 

 Dodatna aku baterija - Li-ionska                                                        D1              0554 8802 

 
 

Zaščitno steklo za objektiv. Posebno zaščitno Ge-steklo za optimalno zaščito objektiva pred praskami            C1               0554 8805  

 
 Teleobjektiv 9° x 7° (samo pri testo 875-2i)                                                      A1                      2)  

 

 Visokotemperaturno merjenje do +550 °C (samo pri testo 875-2i)                                                                    G1                     2) 

  
 

 Prikaz površinske vlage z brezžično sondo* (samo pri testo 875-2i)                                                                  B1                      2), 3)  

  

 

 Emisijski samolepilni trak. Lepilni trak za bleščeče površine (rolica, dolžina 10 m, širina 25 mm, e = 0,95), do +250 °C    0554 0051 

  
 

 ISO kalibracijski certifikat, kalibracijske točke 0°C, 25°C, 50 °C                                                                            0520 0489 

 
 ISO kalibracijski certifikat Kalibracijske točke 0°C, 100°C, 200 °C                                                                            0520 0490 

 
 ISO kalibracijski certifikat Prosta izbira kalibracijskih točk med -18 in +250 °C                                                                      0520 0495 

  

                          *  Sonda vlage se lahko uporablja tudi v Sloveniji                                                      1) Za prvo naročilo dobite opremo že v kovčku.  
                Primer: testo 875-1i vključno z zaščitnim steklom in dodatno baterijo: 

               Kataloška številka. 0563 0875 V1 C1 D1 

           2) Pokličite vašega distributerja. 
           3) Plus dodatna montaža 

 

 



 

 

 

 

 Tehnični podatki  

 
                                                                                 testo 875-1i           testo 875-2i                                                                          testo 875-1i             testo 875-2i 

. 

Prikaz IR slike  Oprema kamere 
 

 

Tip detektorja                                                              FPA 160 x 120 točk Digitalna kamera  
 

 

Temperaturna občutljivost                                          < 50 mK pri +30 °C LED osvetlitev 
 

(NETD)                                                                     

   Standardni objektiv                                                             32° x 23 ° 

Vidno polje / min razdalja za               32° x 23° / 0,1 m                32° x 23° / 0,1 m                                                   

fokusiranje                                           (standardni objektiv)           9° x 7° / 0,5 m (tele)    Teleobjektiv - opcija                                                                                        9° x 7°                                                                                                                                                            
 

Geometrični odčitek (IFOV)               3,3 mrad (standardni objektiv)      3,3 mrad Laser*** (klasifikacija laserja) 

                        1,0 mrad (tele.)              635 nm, razred 2 
                                                                                                                    
 

Funkcija Super resolucija                  320 x 240 točk /2,1 mrad        320 x 240 točk / 

(točke / IFOV) – opcija                      (standardni objektiv)              2,1 mrad                     Glasovno snemanje                                                                                     Naglavni set 

                                                                                                           0,6 mrad (tele) 
 

  Video snemanje (preko USB) 

Osvežitev slike                                                                     33 Hz* 
 

  Shranjevanje slike 

Fokusiranje                                                                            ročno 
 

  Format                                                 bmt; možnost izvoza v .bmp, .jpg, .png, .cvs, .xls 

Spektralno območje                                                         7,5 do 14 μm Kapaciteta spomina                                       2 GB SD kartica (približno 2000 slik) 

 

                  Vidna slika 
 

Velikost slike / najmanjša razdalja  640 x 480 točk / 0,4 m Napajanje 

fokusiranja                                                                           
 

Slikovna predstava  Tip baterije                                                     Li-ionska baterija za hitro napajanje 

 
Slikovni zaslon                                                 3,5˝ LCD s 320 x 240 točkami Trajanje baterije                                                                      4 ure 
 

Možnosti prikaza                                               samo IR slika / samo realna slika/ Možnosti polnjenja                                            v kameri ali polnilniku (opcija) 

                                                                                      IR in realna slika 
 

  Omrežno napajanje                                                                   da 

Video izhod                                                                        USB 2.0 
 

            Pogoji v okolju 

Barvne palete                                            10 možnosti (železo, mavrica, vroče-mrzlo,  

                                                                              modro-rdeče, siva, sepia, Testo, Področje uporabe                                                          -15 do +40 °C 

                                                                               visokotemperaturno železo) Temperatura skladiščenja                                              -30 do +60 °C 
                                                                                                                           
 

Merjenje  Zračna vlaga                                                      20 do 80 %, brez kondenziranja 
 
 

Temperaturno območje                                               -30 do +100 °C /  

                                                                                 0 do +350 °C (preklopno) Zaščitni razred                                                                       IP 54 

                                                               

Natančnost                                                               ±2 °C, ±2 % m.v.,  

                                                                                ±3 % m.v. (-30 do -22 °C)  Vibracije (IEC 60068-2-6)                                                       2G 
                                                                                                                                                                                  

Visokotemperaturno merjenje –                                                       +350 do +550 °C Fizični podatki 

 opcija                                                                                                                       
 

Natančnost                                                                                         ±3 % m.v.  Teža           približno  900 g 

                                                                                                           (+350 do +550 °C) Dimenzije                                                              152 x 108 x 262 mm  

                                                                                                                     Montaža na stativ                                                                   M6 
 

  Ohišje                                                                                    ABS 

Nastavitev emisivnosti                                               0,01 do 1 / ročna 
 

  
 

Merilne funkcije  
 

Prikaz površinske vlage   PC software 

 (ročni vnos podatkov)    

  Sistemske zahteve                               Windows XP (Service Pack 3), Windows Vista,  

         Windows 7 (Service Pack 1), Windows 8, vmesnik USB 2.0 
 

Prikaz površinske vlage z   Normativi, testi, standardi 

brezžično sondo vlage** 

  Smernice                                                                  EU 2004/ / 108 / EC 
   

  Garancija                                                                           2 leti 
 

Intuitivna uporaba Funkcija solar   

 
 

Funkcije za analizo                                   Do 2 izmerjeni               Do 2 izmerjene 

                                                                  vrednosti,                       vrednosti,  

                                                                  prepoznava                    prepoznava 

                                                                  vroče  / hladne               vroče / hladne  

                                                                  točke                              točke, izoterma,  

                                                                         ,                              prikaz min / max  

                                                                                                        vrednosti na merjeni površini 
                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    Standard 
 

                        Opcija 
 

                                                                                                                                                                             Ni na voljo       

                   * Znotraj EU 
 

             ** Radio sonda vlage se lahko uporablja tudi v Sloveniji 
          

              

 

 

 



 

 

 

 

 
Pregled variant   
 

 

Lastnosti                                                                    testo 875-1i             testo 875-2i             testo 875-2i  

                                                                                                                                                              set 
 

          

Detektor                                                                                                                                     160 x 120 točk   

                                                                                                                    
 

Termična občutljivost (NETD)                                                                                                      < 50 mK   

  
 

Temperaturno območje                                                                                                               -20 do +350 °C 

                                                                                                               

  
Frekvenca osvežitve slike                                                                                                                33 Hz *  

  

Objektiv 32° x 23°   

 

Zamenljivi teleobjektiv 9° x 7°   

  

Super resolucija   
  

Visokotemperaturno merjenje do +550 °C 

  

Integrirana digitalna kamera   
  
 

LED osvetlitev   
.  
 

Glasovno snemanje (naglavni set) 
 
 

Laser** 
 
 

Prikaz površinske vlage   

(z ročnim vnosom podatkov)   

  

 Prikaz površinske vlage z brezžično    

sondo vlage***  

  
 

Prikaz izoterme   

                                                                                                      Vključeno ob dobavi                                      
 

Min/max na merjeni površini                                                                                                                                                                                          Opcija                   

                                                                    Ni možno 

Prepoznava vroče / hladne točke                             
 

Funkcija solar 

 

Zaščitno steklo za objektiv   
 

Dodatna baterija   

  

Hitri polnilnik 
 

 *     Znotraj EU, zunaj 9 Hz  

 **   razen v ZDA, na Kitajskem in Japonskem   

                            *** Radio sonda vlage se lahko uporablja tudi v Sloveniji 

              0981 8814/msp/A/01.2016 

 

 

 

 

Zastopa in prodaja: 

 

 

Komplast d.o.o. 
Tržaška cesta 511 

1351 Brezovica 

testo@komplast.si 

Boštjan Blatnik tel: 01/360 17 90 

gsm: 051 330 205 

www.komplast.si 

 

mailto:testo@komplast.si
http://www.komplast.si/

