
testo 830-T4 är proffsens val när det gäller beröringsfri 
temperaturmätning i området -30 ... +400 °C.

IR-temperaturmätaren är särskilt avsedd för snabba kontroll-
mätningar. Det aktuella värdet visas direkt när mätknappen trycks in.
Den senaste mätningen kan bekvämt läsas av på displayen, även
efter mätningen, eftersom instrumentet växlar till Hold-läge när 
mätknappen släpps.

testo 830-T4 – Praktisk IR-temperaturmätare

Fördelar:
• Visning av aktuellt värde och

Hold-värde
• Exakt 30:1-optik för tempera-

turmätning på avstånd, även på
små mätobjekt

• 2-punkts lasersikte för marke-
ring av mätfläck

• Anliggningsmätning av tempe-
ratur med extern givare

• Emissionsfaktorn kan ställas in 
• Snabb uppdateringsfrekvens

med två mätningar per sekund
• Inställning av övre och undre

gränsvärde
• Ett ljud- och ljuslarm löser ut

när gränsvärdena överskrids
• Display med bakgrunds-

belysning

Beröringsfri mätning

2-punktslasern markerar mät-
fläckens diameter och förhindrar
på så sätt uppmätning av 
oönskade områden utanför det
aktuella mätobjektet. Det innebär 
trygga och säkra mätningar.

Tillförlitligare mätning med 2-punktslaser

Yttemperaturen på små mätobjekt kan mätas på säkert avstånd. 
Tack vare optiken (30:1) är mätfläckens diameter bara 3,6 cm på 
ett avstånd av 1 m.

Alarmfunktion och bakgrundsbelyst display

Användaren kan själv ställa in 
vilket larmgränsvärde som ska
gälla under mätningen. Om det
överskrids indikeras detta med
ljus- och ljudsignaler.

Den stora, tydliga displayen har
bakgrundsbelysning och är enkel
att läsa, även i svagt omgivande
ljus.

Optisk upplösning:

Praktisk IR-temperaturmätare
Tillförlitligare mätning med 2-punktslaser

testo 830-T4

Med sikte på framtiden



Användningsområden

IR-mätområde -30 ... +400 °C

Våglängd: 8 ... 14 µm

Mätområde med
anliggningsgivare

-50 ... +500 °C

Noggrannhet (IR)
(vid +23 °C) 
±1 siffra

± 1 °C eller 1% av m.v.
(+0,1 ... +400 °C)
± 1,5 °C (-20 ... 0 °C)
±2 °C (-30 ... -20,1 °C)

Uppdat.frekvens (IR) 0,5 s

Upplösning (IR): 0,1 °C

Optisk upplösning:
(D:S)

30:1 (typiskt för ett
mätavstånd på 0,7
m
24 mm @ 700 mm
(90%)

Tekniska data 

Lasertyp 2-punktslaser

Emissionsfaktor 0,2 ... 1,0
ställbar

Temperatursensor,
extern givare

Termoelement
Typ K (plug-in)

Noggrannhet typ K
(vid +22 °C) ±1 siffra

±0,5 °C eller
0,5% av m.v.

Uppdat.frekvens
temperaturgivare

0,5 sek

Upplösning
Temperatursensor

0,1 °C

Driftstemperatur -20 ... +50 °C

Förvaringstemperatur -40 ... +70°C

Batteriliv 15 tim

Ingår i leverans / beställningsdata

Mätinstrument

testo 830-T4, IR-temperaturmätare med optik vars fokus är 30:1
och 2-punkts lasersikte för markering av mätfläck, inkl. batteri och 
kalibreringscertifikat från fabriken för mätpunkterna +80 °C och +350 °C

0560 8304

Best.nr.

Mätset som innehåller testo 830-T4 med skyddsfodral av läder,
givare med fjädrande TE-band (0602 0393), batteri och kalibre-
ringscertifikat från fabriken för mätpunkterna +80 °C och +350 °C
(IR-givare)

0563 8304

Självhäftande band t.ex. för polerade ytor (rulle 10 m lång,
25 mm bred), E=0,95, värmebeständig upp till 300°C

0554 0051

Tillbehör

Läderfodral som skyddar instrumentet, 
inkl. bälteshållare

0516 8302

Mycket snabb yttemperaturgivare med fjädrande termo-
elementband, även för ojämna ytor, kortvarig mätning upp
till +500 °C, TE typ K

0602 0393

Kalibreringscertifikat

ISO-kalibreringscertifikat för temperatur, IR-temperatur-
mätare. Kalibreringspunkter: +60 °C, +120 °C, +180 °C

0520 0002

ISO-kalibreringscertifikat för temperatur, mätinstrument med yt-
temperaturgivare. Kalibr.punkter: -60°C, +120 °C, +180 °C.

0520 0071
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Tekniska data

Mätning i värme-, ventilations- och luftkonditionerings-
anläggningar

Service på värme-, ventilations-
och luftkonditioneringsanlägg-
ningar underlättas tack vare de
användarvänliga funktionerna. 

Ännu mindre mätobjekt som
t.ex. rörledningar kan mätas på 
längre avstånd. Tack vare optiken
(30:1) är mätfläckens diameter
bara 2,4 cm på ett avstånd av 
70 cm.

testo 830-T4 kan användas på
svåråtkomliga, icke-statiska och
farliga mätplatser.

Yttemperaturen på små mät-
objekt som strömställare eller
lager kan mätas på ett säkert
avstånd. Tack vare 30:1-optiken
är mätfläckens diameter bara 
3,6 cm på ett avstånd av 1 m.

2-punktslasern markerar mät-
fläckens diameter och förhindrar
på så sätt uppmätning av oön-
skade områden utanför det aktu-
ella mätobjektet. Det innebär 
trygga och säkra mätningar.

Den snabba uppdaterings-
frekvensen under mätningen ger
möjlighet att upptäcka tempera-
turvariationer.  

Tack vare upplösningen på 
0,1 °C kan minsta temperatur-
avvikelse upptäckas och dyna-
miska temperaturprocesser
analyseras.

Kontrollmätningar på elsystem och icke-statiska
mätplatser

Batterityp 9 V alkaliskt

Mått 190 x 75 x 38 mm

Instrumenthus ABS

Vikt 200 g

Nordtec Instrument AB
Tel. 031-704 10 70  -  hemsida: www.nordtec.se

Mätset med testo 830-T4

Normalt går det att ta reda på vilken emissionsfaktor olika ytor har
med hjälp av tabeller. Om denna faktor är okänd kan den bestämmas
genom en anliggningsmätning, med en yttemperaturgivare.

Av denna anledning och för oberoende anliggningsmätningar, har vi
tagit fram ett prisvärt mätset bestående av testo 830-T4 och en
yttemperaturgivare. Ett läderfodral som skyddar instrumentet ingår
också i mätsetet.


