
Nowa kamera termowizyjna testo 869 – profesjonalna termografia na wyciagnięcie ręki.

Nowa kamera termowizyjna testo 869 to narzędzie codziennej pracy, stworzone specjalnie z
myślą o instalatorach ogrzewnictwa, wentylacji i chłodnictwa. Umożliwia szybką i precyzyjną
lokalizację nieszczelności, wykrywanie mostków cieplnych oraz identyfikację przegrzanych
połączeń elektrycznych.

  

      

Serce kamery testo 869 to wysokiej jakości detektor 160 x 120 pikseli, stanowiący unikalną
funkcję w kamerach w tej klasie cenowej. Dodatkowo, umożliwia wykrycie nawet najmniejszej
różnicy temperatur dzięki czułości termicznej <120 mK.
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      Dzięki swojej konstrukcji, kamera termowizyjna testo 869 idealnie dopasowuje się do ręki, aintuicyjne menu pozwala na szybką i intuicyjną pracę. Duży wyświetlacz oraz szerokie polewidzenia stanowią idealne rozwiązanie do pracy wewnątrz pomieszczeń, gdzie kubatura niezawsze pozwala na przeprowadzenie pomiarów z odpowiedniej odległości . W połączeniu zszerokokątnym obiektywem 34°x26° kamera termowizyjna testo 869 pozwala m.in. na szybkiei precyzyjne wykrycie przegrzewania instalacji elektrycznych oraz wycieków z instalacjiogrzewania podłogowego. Znaczącym argumentem wybijającym firmę Testo ponadkonkurencję jest dołączane do kamery oprogramowanie IRSoft. Program ten łączy w sobieniezwykle prostą i intuicyjną obsługę, rozbudowany interfejs i szeroką funkcjonalność dziękiczemu zaspokaja oczekiwania nawet najwybredniejszych klientów.  Corocznie Testo AG wprowadza aktualizację oprogramowania i udostępnia do użytku swoimklientom.    Możliwości oprogramowania:        -  zaznaczenie dowolnej ilości punktów na obrazie termograficznym, równieżColdspot/Hotspot;       -  wykonanie histogramu i 5 linii profilu;      -  TwinPix – funkcja nakładania obrazu termowizyjnego na obraz rzeczywisty;      -  możliwość korelacji emisyjności i odbić dla całego zdjęcia, wybranej powierzchni i punktu;     -  ręczna regulacja skali, limitów, izotermy;      -  wykonanie raportu (10 pomocniczych szablonów z możliwością ich edycji lub możliwośćstworzenia całkowicie autorskiego szablonu przez użytkownika).       Precyzyjny detektor 160x120 pikseli w najlepszej cenie !    Więcej o n owej kamerze termowizyjnej testo 869&nbsp; &gt;&gt;&gt;    Źródło:    
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https://www.kamerytermowizyjne.net/index.php/kamera-termowizyjna-testo875?utm_source=chlodnitwoiklimatyzacja.pl&amp;utm_medium=artyku%C5%82&amp;utm_campaign=testo%20869
https://www.kamerytermowizyjne.net/index.php/kamera-termowizyjna-testo875?utm_source=chlodnitwoiklimatyzacja.pl&amp;utm_medium=artyku%C5%82&amp;utm_campaign=testo%20869
https://www.kamerytermowizyjne.net/index.php/kamera-termowizyjna-testo875?utm_source=chlodnitwoiklimatyzacja.pl&amp;utm_medium=artyku%C5%82&amp;utm_campaign=testo%20869
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