
Ruční bezdotykový teploměr
Více jistoty při měření díky dvoubodovému laseru

testo 830-T4



Teploměr testo 830-T4 je profesionálním řešením pro bezdotykové
měření teploty v rozsahu -30 ... +400 °C.
Infračervený teploměr je speciálně vyvinut pro rychlá kontrolní
měření. Stisknutím tlačítka se na displeji zobrazí aktuálně měřená
hodnota. Poslední naměřená hodnota zůstává zobrazena na displeji
i po ukončení měření, displej se po uvolnění tlačítka přepne do módu
HOLD - podržení naměřené hodnoty.

testo 830-T4 – ruční bezdotykový teploměr

Výhody:
• Zobrazení aktuální hodnoty a

její podržení na displeji - HOLD
• Optika 30:1 pro měření malých

předmětů z větší vzdálenosti
• Dvoubodový laser pro

označení místa měření
• Kontaktní měření pomocí exter-

ní teplotní sondy
• Nastavitelná emisivita
• Takt měření - 2 měření za

vteřinu
• Možnost nastavení alarmu na

horní nebo dolní mez
• Akustický a optický alarm při

překročení nebo podkročení
nastavené hraniční hodnoty

• Podsvětlení displeje



Měření z větší vzdálenosti

Dvoubodový laser naznačuje
průměr měřeného místa a
upozorňuje na přesné místo
měření a zda se měřené místo
nachází celé na měřeném
objektu.

Větší jistota díky dvoubodovému laserovému zaměřování

Z bezpečné vzdálenosti je možné měřit teplotu i malých předmětů.
Díky optice 30:1 má místo měření ze vzdálenosti 1 m průměr 3,6 cm.

Podsvětlený displej a alarm

Uživatel může nastavit hodnotu
pro spuštění alarmu, který během
měření opticky a akusticky
signalizuje její překročení nebo
podkročení (nastavitelné).
Přehledný displej je podsvětlený,
díky čemuž je možné snadno
přečíst naměřené hodnoty i při
špatných světelných podmínkách.

Optické rozlišení:



Sada testo 830-T4

Emisivity jednotlivých povrchů je obecně možné převzít z tabulky
emisivit. Pokud je emisivita neznámá, je možné ji nastavit dle namě-
řených hodnot pomocí povrchové kontaktní sondy.
Pro tento účel a pro samostatné kontaktní měření teploty nabízí firma

Testo cenově zvýhodněnou sadu, která se skládá z přístroje testo 830-
T4 a povrchové sondy. V sadě je navíc kožené ochranné pouzdro na
přístroj.



Použití

Kontrolní měření na topných, ventilačních a
klimatizačních zařízeních

Díky snadné obsluze přístroje je
maximálně ulehčeno vyhledávání
závad a údržba tepelných,
ventilačních a klimatizačních
zařízení. Podsvětlený displej
umožňuje snadné čtení
naměřených hodnot.
Je možné měřit i teplotu malých
předmětů z větší vzdálenosti. Díky
optice 30:1 má místo měření
průměr 2,4 cm ze vzdálenosti
70 cm.

Bezdotykový teploměr testo
830-T4 je možné použít pro
měření teploty špatně dostupných
nebo pohybujících se předmětů
nebo předmětů pod napětím.
Z bezpečné vzdálenosti je možné
měřit teplotu malých předmětů,
jako např. spínačů nebo
kontaktů. Díky optice 30:1 je
průměr měřeného místa pouhých
3,6 cm ze vzdálenosti 1m.
Dvoubodový laser označuje
přesně lokaci a velikost
měřeného místa, čímž dává
obsluze informaci o tom, co
přesně měří.
Vysoký takt - 2 měření za vteřinu
- umožňuje vyhodnocení      teplot-

ních diferencí. Díky rozlišení 0,1
°C je možné měřit i malé teplotní
rozdíly a analyzovat dynamické
teplotní změny.

Kontrolní měření na elektrických systémech a
pohybujících se součástech



Měřicí rozsah IR -30 ... +400 °C

Spektrální rozsah 8 až 14 µm

Měřicí rozsah 
kontaktní sondy

-50 ... +500 °C

Přesnost IR
(při +23 °C) 
±1 digit

± 1 °C  nebo 1% z
nam.h. (+0,1 ...+400 °C)
± 1,5 °C (-20...0 °C)
± 2 °C (-30...-20,1 °C)

Takt měření 0,5 s

Rozlišení IR 0,1 °C

Optické rozlišení
(vzdálenost : prů-
měr měř. místa)

30:1 (typicky při
vzdálenosti 0,7 m
od měřeného
objektu)
24 mm ≅ 700 mm
(90%)

Technická data

Typ laseru dvoubodový

Emisivita 0,2 ... 1,0
nastavitelná

Teplotní senzor termočlánek
typ K (konektor)

Přesnost typ K
(při +22 °C) ±1 digit

±0,5 °C nebo
0,5% z nam.h.

Takt měření -
teplotní sonda

0,5 s

Rozlišení -
teplotní sonda

0,1 °C

Provozní teplota -20 ... +50 °C

Skladovací teplota -40 ... +70 °C

Životnost baterie 15 h

Data pro objednání

Měřicí přístroje

testo 830-T4, IR teploměr s optikou 30:1 a dvoubodovým
laserovým zaměřováním, vč. baterie

0560 8304

Obj.č. Cena 

Sada testo 830-T4, skládá se z přístroje testo 830-T4
v koženném ochranném pouzdře, povrchová sonda
s pružným páskovým termočlánkem, baterie

0563 8304

Lepicí páska pro měření na lesklém povrchu (role, délka:
10 m, šířka: 25 mm), E=0,95, odolná do 300 °C

0554 0051

Příslušenství

Kožené pouzdro pro ochranu přístroje,
vč. držáku na opasek 

0516 8302

Velmi rychlá povrchová sonda s ohebným páskovým
termočlánkem, vhodná i pro nerovnné povrchy, měřicí
rozsah krátkodobě do +500°C, termočlánek typ K

0602 0393

Kalibrační certifikáty

ISO kalibrační certifikát, bezdotykové teploměry; kalibrační
body +60 °C; +120 °C; 180 °C

0520 0002

ISO kalibrační certifikát, dotyková povrchová sonda;
kalibrační body +60 °C; +120 °C; +180 °C

0520 0071
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Technická data

Typ baterie 9 V AIMn

Rozměry 190 x 75 x 38 mm

Pouzdro ABS

Hmotnost 200g

Testo s.r.o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5
tel: 257 290 205
fax: 257 290 410
internet: www.testo.cz
e-mail: info@testo.cz


