
Tip detector 160 x 120 pixeli

Tehnologie SuperResolution până la 320 x 240 pixeli

Sensibilitate termică < 50 mK

Cameră digitală integrată cu LED-uri

Lentile interschimbabile

Mod de măsurare special pentru detectarea zonelor cu risc

de mucegai

Domeniu extins de temperatură până la 550 °C

Camera de termoviziune

testo 875 și testo 875i – 
primul pas către termografia
profesională

°C

Camera de termoviziune testo 875 detectează rapid și sigur

anomaliile și punctele critice pe materiale și componente.

Datorită procesului de realizare a imaginilor sunt identificate,

fără contact, pierderile de energie, punțile reci, zonele

deteriorate și supraîncălzirea sistemelor industriale.

O singură privire este suficientă cu testo 875, pe când uti-

lizarea altor metode presupune mai mult timp și efort.

www.testo.ro/termografie

We measure it.



 

testo 875 / testo 875i

Funcția 
software-ului pentru PC: 

Suprapunerea imaginii TwinPix

Lentile interschimbabile

Mod de operare solar
Iradiația solară poate fi introdusă în memoria camerei pentru fiecare
măsurătoare în parte. Această valoare este documentată pentru fiecare
imagine termică.

Tip detector 160 x 120 pixeli
Cu 19,200 puncte de măsură a temperaturii, obiectele analizate
sunt redate într-o imagine de foarte bună calitate, foarte clar și
precis.

Tehnologie SuperResolution (la 320 x 240 pixeli)
Tehnologia SuperResolution îmbunătățește calitatea imaginii cu o
clasă; rezoluția imaginii termice este de patru ori mai mare.

Sensibilitate termică < 50 mK
Chiar și cele mai mici diferențe de temperatură sunt vizibile datorită
sensibilității termice mai mici de 50 mK.

Cameră digitală integrată cu LED-uri 
În paralel cu imaginea termică este înregistrată și imaginea reală a
fiecărui obiect analizat. 

Recunoaștere Automată a Punctelor Calde/Reci

Puntele critice de temperatură sunt afișate direct folosind opțiunea
de recunoaștere automată a punctelor Calde și Reci.

Avantajele oferite de testo 875 și testo 875i

Mod de măsurare special pentru detectarea zonelor cu

risc de mucegai

Valoarea umidității fiecărui punct de măsură este calculată și afișată
pe ecran ca imagine reală de umiditate. Sunt luate în considerare
temperatura ambientală și umiditatea aerului măsurate extern,  dar și
temperatura suprafeței.



Ecran de protecție a lentilelor

Operare intuitivă

nu este disponibil

testo 875-1

Date tehnice testo 875 și testo 875i

–

We measure it.

Ieșire imagine în infraroșu
Tip detector
Sensibilitate termică (NETD)
Cîmp vizual/ distanță minimă de focalizare

Rata de refresh a imaginii
Focus
Domeniul spectral
Ieșire imagine vizuală
Dimensiune imagine / distanță min. de focalizare
Prezentare imagine
Afișaj imagine
Opțiuni afișaj

Ieșire video
Paletă de culori

Măsurare
Domeniu de temperatură

Măsurarea temperaturilor înalte - opțional
Acuratețe

Emisivitate / temperatura reflectată

Funcții de măsurare
Afișarea distribuției umidității suprafeței
(introducere manuală)
Măsurarea umidității cu sondă wireless 
(transfer automat al valorilor măsurate în timp real)

Funcție de analiză
Mod de operare solar

Echipare cameră de termoviziune

Led-uri
Cameră digitală

Lentile standard
Lentile interschimbabile - opțional
Laser (clasificare laser 635 nm, Clasa 2 )
Înregistrare voce

Transmisie video (via USB)
Stocarea imaginii
Format document
Dispozitiv de stocare
Sursă energie
Tip baterie
Timp de operare
Opțiuni de încărcare
Operare încărcător
Condiții ambientale
Domeniu de temperatură pentru operare
Domeniu de temperatură pentru stocare
Umiditate aer
Clasa de protecție a carcasei (IEC 60529)
Vibrații (IEC 60068-2-6)
Alte specificații
Greutate
Dimensiuni (L x W x H) în mm
Montare trepied
Carcasă
Software PC
Cerințe sistem

Standarde, teste, garanție
Directive EU 
Garanție

FPA 160 x 120 pixeli, a.Si

33 Hz

8 la 14 µm

3.5” LCD cu 320 x 240 pixeli

USB 2.0
10 (metalic, curcubeu, curcubeu HC, cald-rece, roșu-albastru,

gri, gri inversat, sepia, Testo, metalic HT)

-20 la +100 °C/0 la +280
°C (comutabil)

+350 la +550 °C
±2 °C, ±2% din v.m. ±3%
din v.m. (+350 la +550 °C)

0.01 la 1 / 
manual

32° x 23°

640 x 480 pixeli / 0.4 m

căști cu microfon

Până la 2 puncte de
măsurare
Recunoaștere puncte
Calde/Reci

(     )

imagine IR / imagine reală / 
imagine IR și imagine reală

< 50 mK at 30 °C
32° x 23° / 0.1 m (lentile standard) 

9° x 7° / 0.5 m (lentile telefoto)
Rezoluție geometrică (IFOV) 3,3 mrad (lentile standard), 

1,0 mrad (lentile telefoto)

.bmt; opțiuni de export în .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls
SD card 2 GB (aprox. 2.000 imagini)

Încărcare rapidă, baterie Li-ion, poate fi încărcată la fața locului
4 ore

În instrument/ în stația de încărcare (opțional)
Da

-15 °C la +40 °C
-30 °C la +60 °C

20% la 80% fără condens
IP 54
2G

aprox. 900 g 
152 x 108 x 262

M6
ABS

2004 / 108 / EG
2 ani

Windows XP (Service Pack 3) Windows Vista, Windows 7 
(Service Pack 1), interfață USB 2.0

SuperResolution (pixel / IFOV) - opțional 320 x 240 pixeli / 
2,1 mrad (lentile standard) 
0,6 mrad (lentile telefoto)

Standard

opțional(    )

9° x 7°

< 80 mK at 30 °C

9 Hz
manual

imagine IR

–
±2 °C, ±2% din v.m.

–

–

Măsurare punct
central
Recunoaștere
puncte Calde/Reci

–
–

–
–
–

–

testo 875-1i testo 875-2i

-20 la +100 °C / 
0 la +350 °C (comutabil)

–

–

–

–

–

Până la 2 puncte de
măsurare
Recunoaștere puncte
Calde/Reci, izothermă
Calcularea Min-/Max-
pe suprafață)



testo 875 / testo 875i

Setul vă ajută să

economisiți!

Testo România
Calea Turzii 247

400 495 Cluj-Napoca

Tel. +40 264 202 170

Fax +40 264 202 171

E-mail info@testo.ro

160 x 120 pixels

Comparație între variante

Caracteristici

Ecran pentru protecție lentile

Baterie adițională

Încărcător rapid

testo 
875-2i

Măsurarea umidității cu sondă
wireless (transfer automat al valorilor
măsurate în timp real)

SuperResolution

Tip detector

< 50 mKSensibiltate termică (NETD)

33 Hz*Rata de refresh a imaginii

-20 to +350 °CDomeniu de temperatură

Domeniu extins de temperatură
până la 550°C

Înregistrare voce prin căști și 
microfon

LED-uri integrate

Lentile 32° x 23°

Afișarea distribuției umidității
suprafeței (prin introducere manuală)

Laser

Cameră digitală integrată

Recunoaștere automată a punctelor
Calde/Reci
Mod de operare solar

Lentile telefoto interschimbabile
9° x 7°

Afișarea valorilor izoterme

Calcularea Min/Max pe suprafață

inclus la livrare opțional(      )

(      )

(      )(      )

(      )

(      )

(      )

(      )

(      )

(      ) (      )

www.testo.ro/termografie
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Informații pentru comandă

Camera de termoviziune testo 875-2i set
intr-o geantă robustă, include software-ul profesional,
carcasă Soft, curea transport, card SD, cablu USB,
material pentru curățarea lentilelor, încărcător, baterie
reîncărcabilă Li ion și adaptor pentru trepied. 

În plus față de echiparea
standard testo 875-2i, setul
testo 875-2i mai include:

· Lentile telefoto 9° x 7°
· Ecran de protecție pentru
lentile
· Baterie suplimentară
· Încărcător rapid pentru
baterii

Camera de termoviziune testo 875-1
intr-o geantă robustă, include software-ul profesional,
carcasă Soft, curea transport, card SD, cablu USB,
material pentru curățarea lentilelor, încărcător, baterie
reîncărcabilă Li ion și adaptor pentru trepied. 

Camera de termoviziune testo 875-2i
intr-o geantă robustă, include software-ul profesional,
carcasă Soft, curea transport, card SD, cablu USB,
material pentru curățarea lentilelor, încărcător, baterie
reîncărcabilă Li ion și adaptor pentru trepied. 

Camerele de termiviziune 
testo 875 și 875i

0563 0875 V3

0560 8751

0563 0875 V2

Cod produs

We measure it.

testo 
875-1

testo 
875-1i

< 80 mK

-20 to 
+280 °C

9 Hz

(      )

(      )

(      )

(      )

(      )

(      )

(      )

(      )

–

–

–

–

–

–

–

–

testo 
875-2i set

–

–

–

–

–

–

–

–

Camera de termoviziune testo 875-1i
intr-o geantă robustă, include software-ul profesional,
carcasă Soft, curea transport, card SD, cablu USB,
material pentru curățarea lentilelor, încărcător, baterie
reîncărcabilă Li ion și adaptor pentru trepied. 

0563 0875 V1

–

–

Certificate de calibrare ISO 
Puncte de calibrare 0 °C, +25 °C, +50 °C
Puncte de calibrare 0 °C, +100 °C, +200 °C
Puncte de calibrare selectabile în domeniul
-18 °C to +250 °C

0520 0490
0520 0489

0520 0495

Bandă adezivă pentru umiditate. Bandă adezivă, ex.
pentru suprafețe neacoperite (rolă, L: 10 m, l: 25 mm),
e=0.95, rezistentă la temperaturi de până la +250 °C

0554 0051

Încărcător rapid pentru baterii. Stație
de reîncărcare pentru doi acumulatori pen-
tru optimizarea timpului de încărcare.

0554 8801

Baterie suplimentară. Baterie reîncărcabilă
Litiu Ion pentru extinderea timpului de operare. 

Măsurarea temperaturilor înalte până
la 550 °C (testo 875-2i only)
Măsurarea umidității cu sondă 
wireless (doar testo 875-2i)

SuperResolution. De patru ori mai multe
valori măsurate pentru o analiză mult mai
detaliată a imaginilor termice . 

0554 8802

2)

2)  3)

0554 7806

Ecran de protecție a lentilelor. Ecran
special din Germaniu pentru protecție
împotriva prafului și a zgârieturilor 

0554 8805

Cod produs
(Retrofit)

E1

D1

G1

B1

S1

C1

Cod1) (Primul
echipament
testo 875i)

2) Vă rugăm contactați Serviciul Clienți
3) Plus instalare

1) Când comandați ca echipament inițial,  veți primi accesoriile direct în geanta de transport.
Exemplu: testo 875-1i incl. lentile de protecție și baterie de rezervă:                                       
Cod produs 0563 0875 V1 C1 D1

Accesorii

Lentile telefoto 9° x 7°
(doar testo 875-2i)

2)A1


