
Dedektör boyutu 320 x 240 piksel

SuperResolution teknolojisi 640 x 480 piksel

Termal duyarlılık < 50 mK

Güçlü LED aydınlatmalı dijital kamera

Küf oluşma tehlikesi olan alanlar için özel ölçüm modu

550 °C’ye kadar yüksek sıcaklık ölçümü

Termal kamera

testo 882 – yüksek görüntü çözünürlüğü ile
güvenilir termal kamera

°C

Ergonomik tasarıma sahip termal kamera testo 882, yüksek

termal duyarlılık ve yüksek çözünürlükteki termal

görüntüleriyle dikkat çeker. Bu özellik, ölçüm nesnesi

üzerinde her detayı tamamen temassız bir şekilde tespit

etmenizi ve zayıf noktaları daha uzak mesafelerden

görebilmenizi sağlar.

We measure it.

www.testteknik.net



testo 882

testo 882’nin avantajları

TwinPix-

termal ve gerçek görütüyü 

üst üste binidirme

Güçlü LED aydınlatmalı dijital kamera 

Solar mod

Her ölçüm için, güneş ışın yoğunluğu değeri kameraya

girilebilir. Bu değer her bir termal görüntü için saklanır.

Dedektör boyutu 320 x 240 piksel

76.800 sıcaklık ölçüm noktası ile, ölçüm nesneleri açık ve net

olarak mükemmel bir görüntü kalitesi ile tespit edilir.

SuperResolution teknolojisi (640 x 480 piksel)

SuperResolution teknolojisi, termal görüntüdeki piksel sayısını

4 katına çıkararak görüntü kalitesini bir sınıf yükseltir.

Termal duyarlılık < 50 mK

0,05 °C’lik sıcaklık çözünürlüğü sayesinde çok küçük sıcaklık

farklılıkları bile görülebilir.

32° lens sayesinde geniş alan görüntüleme

32° standart geniş açılı lens ile geniş görüntü alanları hemen

tanınır ve ölçülen nesnenin sıcaklık dağılımı bir bakışta kaydedilir.

550 °C’ye kadar yüksek sıcaklık ölçümü

Yüksek sıcaklık ölçüm seçeneğiyle, ölçüm aralığı 550 °C’ye kadar

genişletilebilir. 

Küf oluşma tehlikesi olan alanlar için

özel ölçüm modu

Haricen ölçülen ortam sıcaklığı, havanın nemi ve yüzey sıcaklığı

değerlerinin hepsi kullanılarak nemlilik değeri hesaplanır ve

gerçek nem görüntüsü olarak ekranda gösterilir.



Termal görüntü

Dedektör tipi

Termal duyarlılık (NETD)

Görüş alanı / min. odaklama mesafesi

Görüntü yenileme hızı

Odaklama

Spektral aralık

Görsel

Görüntü boyutu / min. odaklama mesafesi

Görüntülerin sunumu

Görüntü ekranı

Ekran seçenekleri

Video çıkışı

Renk paleti

Ölçüm

Sıcaklık aralığı

Yüksek sıcaklık ölçüm opsiyonu - opsiyonel

Doğruluk

Emisivite / yansıyan sıcaklık kompanzasyonu

Ölçüm fonksiyonları

Yüzey nem dağılımının görüntülenmesi

(manuel veri girişi ile)
Kablosuz nem probu ile nemlilik ölçümü** 

(eş zamanlı otomatik ölçüm değeri aktarma)

Analiz fonksiyonu

Solar mod

Kamera özellikleri

Güçlü LED aydınlatma

Dijital kamera

Otomatik odaklama

Standart lens

Lazer*** (lazer sınıflandırması 635 nm, Sınıf 2 )

Ses kaydı

Video kaydı (USB ile)

Görüntü depolama

Dosya biçimi

Veri saklama

Güç kaynağı

Batarya tipi

Çalışma süresi

Şarj opsiyonları

Adaptör

Ortam koşulları

Çalışma sıcaklığı aralığı

Depolama sıcaklığı aralığı

Hava nemi

Gövde koruma sınıfı (IEC 60529)

Titreşim (IEC 60068-2-6)

Fiziksel özellikler

Ağırlık

Boyut (U x G x Y) mm

Tripod bağlantısı

Gövde

PC yazılım

Sistem gereksinimleri

Standartlar, testler, garanti

AB Yönergesi

Garanti

Standart

opsiyonel

FPA 320 x 240 piksel, a.Si

< 50 mK 30 °C’de

33 Hz*

manuel ve otomatik odaklama 

8 .... 14 μm

3.5” LCD  ekran ile 320 x 240 piksel

USB 2.0

10 (metalik, gökkuşağı, gökkuşağı HC, soğuk-sıcak, 

kırmızı-mavi, gri, ters gri, sepya, Testo, metalik HT)

-20 .... +100 °C/0 .... +350 °C (değiştirilebilir)

+350 .... +550 °C

±2 °C, ±2% ölç.değ..

±3% okuma (+350 .... +550 °C)

0.01 .... 1 / manuel

32° x 23°

640 x 480 piksel / 0.4 m

kablolu kulaklık

2 noktaya kadar ölçüm, Sıcak/soğuk nokta belirleme, İzoterm ,

Alanda min./maks. değerlerin görüntülenmesi

Sadece IR görüntü / 

sadece gerçek görüntü / 

IR ve gerçek görüntü

32° x 23° / 0,2 m
Geometrik çözünürlük (IFOV) 1,7 mrad

.bmt; bmp, .jpg, .png, .csv, .xls biçimlerine dönüştürülebilir*
SD kart 2 GB (yaklaşık 1,000 görüntü)

Hızlı şarj edilebilir, Li-on pil sahada değiştirilebilir

4 saat

Cihaz üzerinde / şarj cihazında şarj edilebilir (opsiyonel)

Evet

-15 °C .... +40 °C

-30 °C .... +60 °C

20% .... 80% yoğuşmasız

IP 54

2G

approx. 900 g 

152 x 108 x 262

M6

ABS

2004 / 108 / EG

2 yıl

Windows XP (Service Pack 3), Windows 7 (Service Pack 1),

Windows Vista, arayüz USB 2.0

SuperResolution (piksel / IFOV) - opsiyonel 640 x 480 piksel / 

1,1 mrad

Ses kaydı için kulaklık-mikrofon seti

Kolay kullanımlı menü özelliği

testo 882 Teknik bilgi

(    )

(    )
** Kablosuz nem probu sadece Avrupa, Norveç, İşviçre,

Hırvatistan, USA, Kanada,Kolombiya, Türkiye, Brezilya, Şili,

Maksika, Yeni Zelanda, Endonezya

* Avrupa Birliği ülkeleri ve ihracat şartlarına uygun ülkeler için

(örn. Türkiye) geçerlidir. Aksi halde 9Hz

***USA, Japonya ve Çin dışında

We measure it.



testo 882
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Genel teknik özellikler Sipariş verileri

320 x 240 piksel

Özellikler

Germanyum lens koruma camı

Yedek batarya

Hızlı şarj ünitesi

Kablosuz nem probu ile nemlilik ölçümü*** (eş

zamanlı otomatik ölçüm değeri aktarma)

SuperResolution

Dedektör

< 50 mK
Termal duyarlılık (NETD)

33 Hz*Görüntü yenileme hızı

-20 .... +350 °CSıcaklık aralığı

550 °C’ye kadar yüksek sıcaklık ölçümü

Ses kaydı için kulaklık

Entegre güçlü LED aydınlatma

Lens 32° x 23°

Yüzey nem dağılımının görüntülenmesi

(vmanuel veri girişi ilet)

Lazer**

Entegre dijital kamera

Otomatik sıcak/soğuk nokta belirleme

Solar mod

Otomatik odaklama

İzoterm görüntüleme

Alanda min./maks. değerlerin  

görüntülenmesi

Termal kamera testo 882; Sağlam

bir çanta içerisinde

Profesyonel yazılım, Soft

Case (kılıf), taşıma askısı,

SD kard, USB kablo,

adaptör, Li on şarj

edilebilir batarya, tripod

adaptörü, lens temizleme

bezi, kulaklık seti

Termal kamera testo 882

0560 0882

Sipariş no.

ISO kalibrasyon sertifikası

Kalibrasyon noktaları 0 °C, +25 °C, +50 °C

Kalibrasyon noktaları 0 °C, +100 °C, +200 °C

Seçilebilir kalibrasyon noktaları -18 °C to +250 °C
0520 0490

0520 0489

0520 0495

Emisivite bantı. Yapıştırmalı bant, örn. yansıyan yüzeyler

için  (rulo, U.: 10 m, G.: 25 mm),

e=0.95, +250 °C’ye kadar sıcaklığa dayanıklı

0554 0051

Hızlı şarj ünitesi. Şarj süresini optimize

etmek için hızlı  şarj aleti; 2 batarya için.

Aksesuarlar

0554 8801

Yedek batarya. Çalışma süresini uzatmak

için ilave Li- on şarj edilebilir pil.

550 °C ‘ye kadar yüksek sıcaklık ölçümü

Kablosuz nem probu ile nemlilik ölçümü***

SuperResolution. Termal görüntüdeki

piksel sayısını 4 katına çıkararak, daha iyi

bir görüntü çözünürlüğü.

0554 8802

2)

2)  3)

0554 7806

Lens koruma camı. Lensin tozdan ve

çiziklerden optimum şekilde korunması için

özel Germanyum koruyucu cam

0554 8805

Sipariş no.

E1

D1

G1

B1

S1

C1

Kod) 

2) Lütfen müşteri temsilcimiz ile iletişime geçiniz.

3) Ek yükleme

testo 882

*  Avrupa Birliği ülkeleri ve ihracat şartlarına uygun ülkeler için (örn. Türkiye) geçerlidir.

Aksi halde 9Hz

** USA, Çin ve Japonya dışında

standart opsiyonel(      )

*** Kablosuz nem probu sadece Avrupa, Norveç, İsviçre, Hırvatistan, USA, Kanada,

Kolombiya, Türkiye, Brezilya, Şili, Meksika, Yeni Zelanda, Endonezya

(      )

(      )

(      )

(      )

(      )

(      )

1) Kodları ile sipariş vermeniz durumunda belirtilen aksesuar direkt olarak çanta içerisine

dahil edilir. 

Örnek: testo 882; lens koruma camı ve yedek batarya :Sipariş no. 0560 0882 C1 D1

We measure it.
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