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Hvorfor bruge termografikameraer til febersporing?

En vigtig indikator for en infektion i kroppen er 
en forhøjet kropstemperatur, også kendt som 
feber. Termografering er den perfekte metode til 
at undersøge ikke bare individer, men også store 
grupper af personer for forhøjet kropstemperatur. 
Testos febersporingsfunktion kan identificere en 
persons relative kropstemperatur eller mere præcist 
temperaturforskellen mellem "raske" personer (med en 

normal kropstemperatur) og "potentielt syge" personer 
(med en forhøjet kropstemperatur). Temperaturen 
måles i ansigtet og en alarm lyder, hvis temperaturen 
overskrider en fastsat grænseværdi. Dette gør det 
muligt, at identificere personer med en forhøjet 
kropstemperatur hurtigt og pålideligt, og de kan blive 
isoleret med henblik på nærmere lægeundersøgelse.

Kontinuerlig måling 
Termografikameraerne testo 885 og testo 890 har en funktion, 
som kan beregne gennemsnitstemperaturen på testpersonen 
kontinuerligt:

1  Indstil basisværdien i menuen 
Den indstillede startværdi svarer til den forventede gennemsnitlige 
kropstemperatur.

2  Indstilling af toleranceværdi 
For eksempel +1 eller +2 °C.

3   Automatisk beregning af startværdien 
Summen af basisværdien og toleranceværdien er feberværdien 
(= startværdi, som gør, at personen betragtes som værende i 
risikogruppen for at have feber).

4  Lagring af måleværdier 
Temperaturværdierne af de testede personer lagres kontinuerligt i 
termografikameraet for at kunne opdatere startværdien.

testo febersporing med termografikameraerne testo 885 / testo 890

Gul 
Personen er 
identificeret.

Grøn 
Personen er udenfor 
risikogruppen for at 
have feber.

Rød 
Personen er i 
risikogruppen for 
at have feber.

Visuel alarm 
Temperaturer over startværdien vises med rødt.

Akustisk alarm 
“Bip” indtil ansigtet ikke længere vises i displayet.

Billedelagringsfunktion 
Ved hjælp af "Gem" knappen, kan billeder og infrarøde billeder 
gemmes.

Betjeningsprincipper

Måling af den omgivende 
temperatur ved hjælp af IR 
billede.

Akustisk alarm ved 
individuelt definerede 
starttemperaturværdier.

HDMI output  
til direkte 
forbindelse mellem 
termografikamera og 
skærm.
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testo Febersporing
Med Febersporingsassistenten er 
termografikameraerne testo 885/testo 890  
ideelle til at identificere personer, som potentielt er 
syge.

testo 885 / testo 890
testo febersporing


