Termokamery testo odhalí rychle a spolehlivě odchylky a závady na pláštích budov nebo ve vnitřních prostorách. Materiály
a části staveb se pomocí zobrazovací metody kontrolují naprosto nedestruktivně. Bezdotykově lze určit místa energetických
ztrát, tepelných mostů a úniků. Zatímco u jiných metod se musí systémy vedení a potrubí ve velké ploše rozebrat, s termokamerou testo stačí jeden jediný pohled. V termograﬁi budov je jedinečné zobrazení povrchové vlhkosti pro rychlou lokalizaci
míst, která jsou potencionálně ohrožena tvorbou plísní. S termokamerami testo se lze bezpečně dostat na stopu energetickým ztrátám a lze provádět efektivní energetické poradenství.

testo 875i - vstup do profesionální termografie
Termokamera testo 875 rychle a spolehlivě odhalí odchylky a slabá místa u materiálů a součástí. Pomocí zobrazovací metody
jsou bezdotykově odhalovány energetické ztráty a tepelné mosty u budov a také závady nebo přehřívání u průmyslových
zařízení. Zatímco u jiných metod se musí kabelové a potrubní systémy velkoplošně odkrýt, s termokamerou testo 875 stačí již
jeden jediný pohled.
• Velikost detektoru 160 x 120 pixelů
• Technologie SuperResolution (320 x 240 pixelů) (volitelně)
• Teplotní citlivost < 50 mK
• Velké zorné pole s objektivem s úhlem 32°
• Výměnné objektivy (volitelně)
• Integrovaný digitální fotoaparát s osvětlovacími LED diodami
• Laserové značení
• Ochranné sklo objektivu (volitelně)
• Hlasový záznam pomocí soupravy sluchátka s mikrofonem
• Kalkulace oblastí min. / max.
• Solární mód
• Mód měření pro detekci míst ohrožených tvorbou plísní
Tato sada obsahuje:
termokamera testo 875-2i v robustním kufru včetně
profesionálního softwaru, Soft-Case, transportního
popruhu, SD karty, USB kabelu, hadříku na
čištění objektivu, síťového zdroje, Li-Ionového akumulátoru, soupravy sluchátka s mikrofonem a adaptéru pro montáž na stativ.

Zaškolení zdarma!

+ Přístroj testo 606-2 zdarma!

Běžná cena:
96.720,- Kč + DPH
Cena pro členy AES:

82.818,- Kč + DPH
Platnost akce do: 31.12.2013

Vlhkoměr vzduchu, stavebních materiálů a dřeva.

Pro zaslání podrobných technických informací
nás prosím kontaktujte na:
Testo, s.r.o.
Jinonická 80, 158 00 Praha 5
tel.: 257 290 205, fax: 257 290 410, e-mail: info@testo.cz

www.termokamera.com

Tato nabídka platí pouze pro členy Asociace energetických specialistů a jen do vyprodání skladových zásob. Všechny ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH a jsou platné pro rok 2013. Pouze ilustrační vyobrazení.

Termokamery testo pro efektivní analýzu
tepelných úniků budov.

Termokamery testo odhalí rychle a spolehlivě odchylky a závady na pláštích budov nebo ve vnitřních prostorách. Materiály
a části staveb se pomocí zobrazovací metody kontrolují naprosto nedestruktivně. Bezdotykově lze určit místa energetických
ztrát, tepelných mostů a úniků. Zatímco u jiných metod se musí systémy vedení a potrubí ve velké ploše rozebrat, s termokamerou testo stačí jeden jediný pohled. V termograﬁi budov je jedinečné zobrazení povrchové vlhkosti pro rychlou lokalizaci
míst, která jsou potencionálně ohrožena tvorbou plísní. S termokamerami testo se lze bezpečně dostat na stopu energetickým ztrátám a lze provádět efektivní energetické poradenství.

testo 882 - vstup do profesionální termografie
S termokamerou testo 882 spolehlivě a bezpečně zkontrolujete materiály a součásti. Termokamera testo 882
– v ergonomickém pistolovém designu Vás přesvědčí svými termosnímky s velmi vysokým rozlišením a vysokou teplotní
citlivostí. Naprosto nedestruktivně tak rozeznáte na měřeném objektu každý detail a ještě snadněji odhalíte odchylky a
slabá místa i z velké vzdálenosti. Pro Vás to znamená: při termograﬁi více vidět a mít ještě větší jistotu!
• Velikost detektoru 320 x 240 pixelů
• Technologie SuperResolution (640 x 480 pixelů) (volitelně)
• Teplotní citlivost < 50 mK
• Velké zorné pole s objektivem s úhlem 32°
• Integrovaný digitální fotoaparát s osvětlovacími LED diodami
• Laserové značení
• Ochranné sklo objektivu (volitelně)
• Hlasový záznam pomocí soupravy sluchátka s mikrofonem
• Kalkulace oblastí min. / max.
• Solární mód
• Mód měření pro detekci míst ohrožených tvorbou plísní
• Manuální nebo motorické ostření
Tato sada obsahuje:
termokamera testo 882 v robustním kufru včetně.
profesionálního softwaru, Soft-Case, transportního
popruhu, SD karty, USB kabelu, síťového
zdroje, Li-Ionového aku, adaptéru pro montáž na stativ, hadříku na čištění objektivu,
soupravy sluchátka s mikrofonem.

Zaškolení zdarma!

+ Přístroj testo 616 zdarma!

Běžná cena:
167.010,- Kč + DPH
Cena pro členy AES:

142.038,- Kč + DPH
Platnost akce do: 31.12.2013

Vlhkoměr dřeva a stavebních materiálů

Pro zaslání podrobných technických informací
nás prosím kontaktujte na:
Testo, s.r.o.
Jinonická 80, 158 00 Praha 5
tel.: 257 290 205, fax: 257 290 410, e-mail: info@testo.cz

www.termokamera.com

Tato nabídka platí pouze pro členy Asociace energetických specialistů a jen do vyprodání skladových zásob. Všechny ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH a jsou platné pro rok 2013. Pouze ilustrační vyobrazení.

Termokamery testo pro
detailní energetické poradenství.

