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testo ScaleAssist: porównywalne 
obrazy termowizyjne

Z funkcją testo ScaleAssist prawidłowa ocena wad 
konstrukcyjnych budynków oraz mostków ciepl-
nych jest łatwiejsza niż kiedykolwiek. Funkcja auto-
matycznie ustawi właściwą skalę dla obrazu termo-
wizyjnego, w odniesieniu do warunków panujących 
wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zapobiega w ten 
sposób błędnej interpretacji uzyskanych wyników. 
Niepożądane, skrajne wartości temperatury (np. tła) 
są przefiltrowane i usunięte z obrazu termowizyjne-
go. Będą pokazane na nim tylko w sytuacji, jeżeli fak-
tycznie występują na badanym obiekcie. Umożliwi to 
porównanie obrazów, w przypadku zmiany warun-
ków otoczenia, co np. ma istotne znaczenie podczas 
analizy obrazów „przed i po”.
Dostępna do kamer testo 865, 868, 871, 872.

testo ε-Assist: automatyczne 
ustawianie emisyjności

Aby uzyskać precyzyjny obraz termowizyjny, bardzo 
ważne jest właściwe ustawienie emisyjności (ε) obiek-

tu pomiarowego oraz temperatury odbitej. Dotychczas, 
był to proces skomplikowany, a w odniesieniu do tem-
peratury odbitej – bardzo nieprecyzyjny. Dzięki funkcji 
testo ε-Assist sytuacja zmieniła się diametralnie: wy-
starczy po prostu umieścić na obiekcie pomiarowym 
dostarczony z kamerą marker. Za pomocą zintegrowa-
nego aparatu cyfrowego, kamera termowizyjna testo 
868 rozpozna naklejony marker i automatycznie usta-
wi właściwą emisyjność i temperaturę odbitą (RTC).
Dostępna do kamer testo 868, 871, 872.

Pracuj smart, bądź w sieci: aplikacja 
mobilna testo Thermography App

Bezpłatna aplikacja testo Thermography App, do-
stępna na iOS i Androida, umożliwia przygotowa-
nie i wysłanie e-mailem kompaktowych raportów 
pomiarowych. Dodatkowo, oferuje praktyczne na-
rzędzia do szybkiej analizy w miejscu pomiaru – np. 
wstawianie dodatkowych punktów pomiarowych, 
określanie liniowego profilu temperatury, dodawa-

Dokładność, precyzja, powtarzalność, odtwarzalność oraz możliwość przesyłu i obróbki danych to atrybuty 
profesjonalnych metod pomiaru. Podczas badań kamerami termowizyjnymi – np., gdy wykonujemy ekspertyzy cieplne 
budynków lub instalacji – właśnie te cechy urządzeń są szczególnie ważne. 

Profesjonalne funkcje  
do precyzyjnej termografii

Kamery Testo coraz bardziej dokładne, coraz bardziej SMART

Bez funkcji testo ScaleAssist

Z funkcją testo ScaleAssist

testo ε-Assist  
1. Umieść testo ε-marker i zrób zdjęcie obiektu 
za pomocą aparatu cyfrowego w kamerze

testo ε-Assist  
2. ε and RTC zostaną automatycznie określone

testo ε-Assist  
3. Precyzyjna termografia obiektu
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nie komentarzy do zdjęcia termowizyjnego. Bardzo 
przydatne: aplikacja umożliwia bezpośrednią trans-
misję zdjęć termowizyjnych z kamery do smartfona/
tableta, dzięki czemu może on służyć jako dodatko-
wy wyświetlacz, np. dla klienta.
Dostępna do kamer testo 868, 871, 872, do po-
brania bezpłatnie na iOS lub Androida.

Współpraca z testo 605i i testo 770-3

Kamery termowizyjne mogą zostać bezprzewodowo 
połączone z termohigrometrem testo 605i oraz am-
peromierzem cęgowym testo 770-3. Transfer danych 
pomiarowych z obu mierników następuje za pomocą 
Bluetooth. Pozwala to na szybką i łatwą identyfika-
cję miejsc zagrożonych występowaniem zawilgoceń 
i pleśni, a także określenie pod jakim obciążeniem 
działa szafa sterownicza. 
Dostępna do kamer testo 871, 872.

Amperomierz cęgowy  
testo 770-3

Termohigrometr 
testo 605i

Premiera programu lojalnościowego 
Hitachi Partner Program

Marka Hitachi ogłosiła start nowego programu lo-
jalnościowego dla partnerów biznesowych - Hita-
chi Partner Program. Każda firma, która podpisa-
ła umowę partnerską na sprzedaż urządzeń Hitachi 
może od teraz korzystać z niezwykle urozmaiconej 
palety nagród.

Premiera programu lojalnościowego to kolejny krok, 
który firma poczyniła w kierunku budowania najlep-
szych relacji z otoczeniem biznesowym. 
Ponieważ baza firm, które z Hitachi współpracują 
nieustannie się powiększa, producent postanowił 
już na początku tego roku rozpocząć intensywne 
prace nad uatrakcyjnieniem oferty dla nich. Efek-

tem jest program lojalnościowy, pełen atrakcyj-
nych nagród.

Hitachi Partner Program, dostępny z poziomu extra-
netu strony internetowej klimatyzacjahitachi.pl 
jest niezwykle prosty w obsłudze. Uczestnicy gro-
madzą punkty przyznawane za kolejne transakcje,  
a następnie wymieniają je na nagrody. Podobnie 
jak bohaterowie gier komputerowych, zbierając 
punkty pokonują także poziomy zaawansowania 
– od MICRO do BIG.

Więcej szczegółów na temat programu oraz formu-
larz zgłoszeniowy na www.klimatyzacjahitachi.pl
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