
Infračervené rozlišení 160 x 120 pixelů

Teplotní citlivost <120 mK

Objektiv 34° s pevným ostřením

Automatické rozpoznání teplých a studených míst

Pořízení infračervených snímků (JPEG)

Termokamera  
testo 869

testo 869 – termokamera  
pro každého technika

°C

Termokamera testo 869 byla speciálně vyvinuta ve 

spolupráci s experty z oblasti tepelného inženýrství, 

stavitelství a správy a údržby budov, aby splňovala  

Vaše požadavky - např. odhalit úniky tepla, nalézt tepelné 

mosty nebo graficky zobrazit přehřáté spoje. Velký displej, 

vysoce kvalitní detektor, široké zorné pole a snadná 

obsluha Vám umožní být více produktivní - pracovat lépe a 

rychleji.  

Termokamera testo 869 kombinuje vysoký výkon a 

snadnou obsluhu - a to vše za bezkonkurenční cenu. 

Výsledek: testo 869 zpřístupňuje vysoce kvalitní 

termografii pro všechny a patří do výbavy každého 

technika. 

www.zam.cz

We measure it.
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testo 869 We measure it.

ZAM - SERVIS, s.r.o.

Křišťanova 1116/14 

702 00  Ostrava - Přívoz
telefon: +420 556 685 215

mobil: +420 733 187 042
fax: +420 556 685 425

e-mail: sido@zam.cz

www.zam.cz

Technická data

Infračervený systém termokamery

Infračervené rozlišení 160 x 120 pixelů

Teplotní citlivost 
(NETD)

<120 mK při +30 °C

Zorné pole / min. 
ostřící vzdálenost

34° x 26° / 0.5 m (pevné ostření)

Geometrické rozlišení 
(IFOV)

3,68 mrad

Obnovovací frekvence 9 Hz

Ostření Pevné ostření

Spektrální rozsah 7,5 ...14 µm

Displej termokamery

Displej 3,5" LCD s rozlišením 320 x 240 pixelů

Možnosti zobrazení Pouze infračervený snímek

Barevné palety 4 (ocel, duha HC, studená-horká, šedá)

Měření

Měřicí rozsah -20 ... +280 °C

Přesnost ±3 °C, ±3 % z naměřené hodnoty

Emisivita / 
kompenzace odražené 
teploty

0,01 ... 1 / manuální

Měřící funkce

Analyzační funkce měření středního bodu, 
rozeznání horkých a studených bodů

Vybavení termokamery

Objektiv  34° x 26°

Uložení snímku (JPEG)

Mód celé obrazovky  

Ukládání snímků

Formát souboru .bmt a .jpg; možnost exportu do .bmp, .jpg, 
.png, .csv, .xls

Paměť Interní (1,6 GB / >2000 snímků)

Napájení

Typ baterie Akumulátor Li-Ion (vyměnitelný na místě 
měření)

Doba provozu 4 hodiny

Možnosti nabíjení v přístroji / v nabíječce (volitelně)

Síťový provoz ano

Okolní podmínky

Provozní teplota -15 ... +50 °C

Skladovací teplota -30 ... +60 °C

Vlhkost vzduchu 20 ... 80 %rv, nekondenzující

Třída krytí (IEC 60529) IP54

Vibrace (IEC 60068-2-6) 2G

Fyzikální vlastnosti

Hmotnost 550 g

Rozměry (d x š x v) 219 x 96 x 95 mm

Pouzdro PC - ABS

PC software

Systémové požadavky Windows XP (Service Pack 3), Windows 
Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 

rozhraní: USB 2.0
Standardy, zkoušky, záruka

Směrnice EU 2004 / 108 / EC

Záruka 2 roky

   Obj. č.     Kč

Termokamera testo 869, vč. softwaru, USB kabelu, síťového zdroje a akumulátoru 0560 8690 29.700,-

Transportní kufr 0516 8700 4.190,-

Pouzdro na připnutí k opasku 0554 7808 1.380,-

Náhradní akumulátor Li-Ion pro prodloužení provozní doby termokamery 0515 5100 940,-

Nabíječka pro náhradní akumulátory 0554 1103 1.340,-

Lepicí páska na lesklé povrchy (role 10m, šířka 25mm), ε = 0,95, teplotní odolnost až do +250 °C 0554 0051 1.940,-

Objednací údaje a příslušenství


