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Nová termokamera testo 870 je speciálně navržena ve spolupráci s uživateli.
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Vyhodnocovací software IR soft
Nedílnou součástí termokamery je také vyhodnocovací software. Termogramy a reálné snímky jsou zobrazeny na obrazovce počítače již během analýzy a automaticky jsou převzaty
do termografické zprávy. Asistent tvorby zprávy vede uživatele
krok za krokem k vytvoření jasné a srozumitelné zprávy. Jsou
k dispozici různé šablony jak pro krátké zprávy, tak pro úplnou
dokumentaci. Šablony obsahují
veškeré relevantní informace o
místě měření, úkolu měření a
výsledcích měření. Kromě toho
může uživatel využít vlastní šablonu, kterou si může vytvořit
pomocí Designéru zprávy.

Obrázek č. 1: Následek přítomnosti kondenzátu na plastových konstrukcí - vznik plísní.
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