
Uskomattoman helppokäyttöinen 
E-sarjan kamerat ovat erittäin helppoja oppia ja käyttää 
ja ne sopivat hyvin myös aloitteleville lämpökuvaajille. 

AUTO
Täysin automaattinen
FLIR Ex-Sarja  tallentaa yhdellä painalluksella JPEG muotoisia 

Kamera on tarkennettu kuvausetäisyyksille
puolesta metristä äärettömään, eikä näin ollen vaadi käsintarkennusta

Fokusvapaa 

Kevyt, kompakti ja kestävä.
FLIR Ex-Sarja painaa vain 575g ja sopii hyvin työkaluvyöhön.
Ex-sarja myös kestää pudotuksen kahdesta metristä.

Integroitu digitaalikamera
Integroitu digitaalikamera ottaa lämpökuvan kanssa samanaikaisen
valokuvan, jonka avulla korjauskohteista on helpompi kertoa eteenpäin

SOFTWARE

Mukana raportointi- ja analyysiohjelmisto 
FLIR Tools ohjelmisto on ladattavissa jokaiselle Ex-sarjan käyttäjälle.

Lämpötilamittaus 
Mittaa jopa +250°C kohteita ja erottaa pienimmillään 0.06°C   
asteen lämpötilaeroja. (FLIR E6 / FLIR E8). 

Mittaustoiminnot
Pistemittaus, alueen max./min., isotermit; yli / alle 
asetetun lämpötilan.
(Kameramallista riippuen)

Kuva-kuvassa
Kuva-kuvassa ominaisuus helpottaa kriittisten kohteiden 
paikallistamisessa.
(Kameramallista riippuen)

Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX®)
Innovatiivinen MSX-ominaisuus tarjoaa yhdessä kuvassa enemmän 
informaatiota.

Helppokäyttöiset lämpökamerat,
joissa on kiinteä fokus

 
FLIR Ex-sarja

FLIR Ex-sarjan lämpökamerat ovat perustason lämpökameroita,
joiden optiikkaa ei tarvitse tarkentaa eri kuvausetäisyyksille.
Ne tarjoavat uuden ulottuvuuden teollisuuden ja kiinteistöjen kunnossapidon perustarpeisiin.  
FLIR Ex-sarjan kamera tarjoaa edullisen vaihtoehdon pyrometreille, jotka mittaavat
ainoastaan yhden pisteen kerrallaan. Ex-sarjan kamera tallentaa jokaisen kuvapikselin
lämpötilainformaation jälkianalysointia ja helppoa maksimi-/ minimipisteen hakua varten.
MSX-ominaisuus yhdistää visuaali- ja lämpökuvaa ja antaa yhdessä kuvassa enemmän informaatiota kuin
mitä pelkkä lämpökuva tarjoaa. 
Kamera tallentaa myös samanaikaisesti normaalit digi- ja lämpökuvat perinteistä analysointia varten.  
 

kuvia joissa on tallennettuna jokaisen pikselin lämpötilatieto, mutta
jotka avautuvat vaivatta ilman analysointiohjelmistoakin.

missään vaiheessa.



Paluunappi

Virtakytkin

Värinäyttö 
Digitaalikamera

Lämpökamera

Tallennetut kuvat

5-toimikytkin

Kuvien tallennus-
painike

MSX®-ominaisuus tarjoaa enemmän tietoa lämpökuvaukseen.
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Säästä aikaa ja rahaa
 
• Huomaa piilevät viat ja tee nopeita 

kriittisyysarvioita.
  

 
• Paikanna energiahävikit ja huonot eristykset.
• Huomaa sähköviat ennen kuin se on liian myöhäistä
• Tallenna löydöksistäsi jälkianalysoitavat lämpökuvat.
• Luo raportteja ja dokumentoi löydöksesi helppokäyttöisellä

ohjelmistolla. 

FLIR E4 FLIR E5 FLIR E6 FLIR E8 

Lämpökuvan resoluutio: 
80x60 pikseliä

Lämpökuvan resoluutio:
120x90 pikseliä

Lämpökuvan resoluutio:
160x120 pikseliä

Lämpökuvan resoluutio: 
320x240 pikseliä

Herkkyys: 0.15°C   Herkkyys: 0.10°C   Herkkyys: 0.06°C Herkkyys: 0.06°C

Lämpökuva, valokuva 
MSX®, kuvagalleria

Lämpökuva, valokuva, 
MSX®, kuva-kuvassa, 
kuvagalleria

Keskipisteen mittaus Keskipisteen mittaus,
alue max./min.
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Lämpökuva, valokuva 
MSX®, kuvagalleria

Lämpökuva, valokuva, 
MSX®, kuva-kuvassa, 
kuvagalleria

Keskipisteen mittaus,
alue max./min.,
isotermi-värihälytys
yli/alle asetetun lämpötilan

Keskipisteen mittaus,
alue max./min.,
isotermi-värihälytys
yli/alle asetetun lämpötilan




