Syksyn 2020

UUTUUDET

FLIR TG165-X
FLIR TG165-X auttaa sinua näkemään kylmät ja kuumat kohdat, jotka voivat olla merkki
sähköviasta, mekaanisesta viasta, ilmavuodosta tai vesivuodosta. TG165-X näyttää
lämpötilojen poikkeavuudet suoraan näytöltä mahdollistaen ongelman lähteen tarkan
kohdentamisen nopeammin, kuin pelkällä yhden pisteen IR-lämpömittarilla. Näet
komponentit selkeästi, ja patentoidun MSX-kuvanparannusteknologian ansiosta erotat
jopa lukea tekstiä kohteesta. Laserkohdistin takaa, että mittaat aina oikeaa kohdetta.
Helppokäyttöiset painikkeet ja valikot takaavat sujuvan työskentelyn.

Ominaisuudet:
• 80 x 60 pikselin IR-resoluutio (4800 pikseliä)
• Lämpötila-alue -25°C … +300°C
• Kirkas 2,4 tuuman kosketusnäyttö
• MSX-kuvanparannus nopeaan vikatilanteiden ja ongelmien paikantamiseen
• Laserosoitin ja LED-työvalo
• Kestävä ja luotettava – 2 metrin pudotuskestävyys
• Tallennustila 4 GB (50 000 kuvaa)

FLIR TG165-X
IR-resoluutio

80 × 60 (4 800 pikseliä)

Katselukulma (FOV)

51° × 66°

Lämpötila-alue

-25 … +300°C

Tarkkuus

50°C … 100°C: ±1.5°C,
0°C … 50°C/100°C … 300°C: ±2.5°C,
-25°C … 0°C: ±3°C

Herkkyys (NETD)

<0,07°C

Tarkennus

Kiinteä

Näyttö

2,4”

Akunkesto

4,5 - 5 h

Mittaustyökalut

Pistemittaus

Liitännät/yhteydet

USB-C

Tuotenumero/STK

87501-0101 / 67 075 25

Toimituksen sisältö

TG165-pistelämpökamera, rannehihna, suojapussi, USB-C kaapeli

infradex.fi/flir-tg165-x

FLIR C3-X ja C5
Kompakteissa FLIR C3-X ja C5 -lämpökameroissa yhdistyy pieni koko ja
työmaaolosuhteisiin suunniteltu kestävä kotelointi. Silmälle näkymättömien
vikojen ja ongelmien havaitseminen on helppoa lämpökameralla, MSX®kuvanparannuksella, 5 megapikselin valokuvakameralla sekä LED-työvalolla.
Sisäänrakennettu FLIR Ignite™ -pilvipalvelu mahdollistaa datan lähettämisen,
tallentamisen ja varmuuskopioinnin suoraan kamerasta.

Ominaisuudet:
• Laite on näppärä kantaa mukana mihin tahansa pienen kokonsa vuoksi
• Kirkas 3,5 tuuman kosketusnäyttö automaattisella näytön kierrolla
• Radiometristen lämpökuvien tallennus ja täydellinen kuvien
muokkaus jälkikäteen FLIR Thermal Studio -ohjelmistolla
• MSX-kuvanparannus nopeaan vikatilanteiden ja ongelmien paikantamiseen
• WiFi-yhteys mahdollistaa kuvien jakamisen langattomasti mobiililaitteeseen
• Lataa kuvat suoraan FLIR Ignite -pilvipalveluun ja lähetä ne asiakkaalle

FLIR C3-X

FLIR C5

IR-resoluutio

128 × 96 (12 288 pikseliä)

160 × 120 (19 200 pikseliä)

Lämpötila-alue

-20 … 300°C

-20 … 400°C

Katselukulma (FOV)

54° × 42°

Tarkkuus

0 … 100°C: ±3°C, 100 … 400°C: ±3%

Herkkyys (NETD)

<0,07°C

Tarkennus

Kiinteä

Näyttö

3,5”

Akunkesto

4h

Mittaustyökalut

Pistemittaus, aluetyökalu (min/max)
Autom. ja manuaal. lämpötila-asteikon
säätö ja yhden painalluksen
lämpötila-asteikon säätö

Kuvan säädöt

Automaattinen ja manuaalinen
lämpötila-asteikon säätö

Suoratoisto

Ei

Ei-radiometrinen suoratoisto

Zoom

Ei

Kyllä

Liitännät/yhteydet
Tuotenumero/STK
Toimituksen sisältö

USB-C, WiFi
90501-0201 / 67 081 74

89401-0202 / 67 081 61

Lämpökamera, käyttöopas, rannehihna, virtalähde,
USB-kaapeli, kangaskantolaukku

infradex.fi/flir-c3-x

infradex.fi/flir-c5

Uudistunut FLIR Exx -sarja
Uudistettu FLIR Exx -sarja korkeammalla resoluutioluokalla on luokkansa suorituskykyisin
lämpökamerasarja, ja on suunniteltu ammattilämpökuvaajille päivittäiseen käyttöön.
Laitteissa on kapasitiivinen kosketusnäyttö, erittäin laadukkaat optiikat ja monipuoliset
mittaustyökalut. Kamerasarjasta löytyvät sopivat vaihtoehdot RT-kortin mukaisiin
rakennusten laadunvarmistusmittauksiin sekä sähkö- ja mekaanisten laitteiden tutkimuksiin.

Ominaisuudet:
• Kapasitiivinen kosketusnäyttö
• Manuaali- ja automaattitarkennus (E54 vain manuaalitarkennus)
• IR-Resoluutio jopa 307 200 pikseliä (E96) ja herkkyys 0.03°C (E76, E86, E96)
• UltraMax®-ominaisuus jopa nelinkertaistaa resoluution (E76, E86, E96)
• Vaihdettavat ja käyttäjän itse kalibroitavat linssit (E76, E86, E96)
• Etäisyysmittaus (E76, E86, E96)
• Lämpötila-alue jopa 1500°C asti (E86, E96)
• Langaton WiFi-yhteys FLIR Tools Mobile -sovellukseen ja Bluetoothyhteys FLIR:n rakennus- ja sähkömittalaitteisiin
• Kansiointi- ja nimeämisjärjestelmä kuvien organisointiin

FLIR E54

FLIR E76

FLIR E86

FLIR E96
640 x 480
(307 200 pikseliä)

IR-resoluutio

320 x 240
(76 800 pikseliä)

320 x 240
(76 800 pikseliä)

464 x 348
(161 472 pikseliä)

Lämpötila-alue

-20°C … +120°
0°C … +650°C

-20°C … 120°
0°C … 1000°C

-20°C … +120°
0°C … +650°C
+300°C … +1500°C

-20°C … +120°
0°C … +650°C
+300°C … +1500°C

UltraMax™

-

307 200 px

442 368 px

645 888 px

Katselukulma/linssit

24°

14° | 24° | 42° | 2.0x makro

Tarkennus

Manuaalinen

Manuaalinen/automaattinen

Herkkyys (NETD)

<0,04°C

<0,03°C (42° ja 14° linsseillä), <0,04°C (24° linssillä)

Mittaustyökalut

Pistemittaus,
aluetyökalu
(max/min)

Pistemittaus, aluetyökalu (max/min),
käyttäjän esiasetus 1 ja 2,
eromittaus

Tarkkuus

±2°C tai ±2% lukemasta

Näyttö

4”

Toimituksen sisältö

Exx-lämpökamera, käyttöopas, 2 akkua, virtalähde, lataustelakka ja virtalähde,
SD-muistikortti (8GB), linssisuojukset, USB-kaapelit, HDMI-adapteri, rannehihna ja
karabiinihaka, kova kantolaukku

infradex.fi/flir-exx-2

FLIR T560
Erittäin ergonomisesta runkomallista tunnetun FLIR T-sarjan FLIR T560 on
käytettävyydeltään huippuluokkaa ja soveltuu haastaviin energiatuotannon,
sähkönjakelun tai valmistusteollisuuden tutkimuksiin ja mittauksiin. Kameraan on
saatavilla myös elektroniikkakuvauksiin soveltuva makrokuvatila, jolla voi mitata
luotettavasti jopa 0,2mm x 0,2mm kokoisia komponentteja. 2.0x makrolinssillä
päästään vieläkin pienempään pikselikokoon.

Ominaisuudet:
• Red Dot Design Awardin “Best of the Best“ 2018 -palkittu runkomalli ja muotoilu
• 6°, 14°, 24° ja 42° -optiikkavaihtoehdot
• Laser-automaattitarkennus ja etäisyysmittaus
• 2 ohjelmoitavaa painiketta ja nopea käyttöliittymä
• Jopa 4 tunnin akunkesto
• Radiometrinen kuva- ja videotallennus
• IR-Resoluutio jopa 640 × 480 ja herkkyys 0,03°C
• Lämpötila-alue jopa 1500°C asti

FLIR T560
IR-resoluutio

640 x 480 (161 472 pikseliä)

Lämpötila-alue

-20°C … +120°C
0°C … +650°C
+300°C … +1500°C

UltraMax™

1,2 MP

Katselukulma/linssit

6° | 14° | 24° | 42° | 2.0x makro

Herkkyys (NETD)

<0,03°C (42° ja 14° linsseillä), <0,04°C (24° linssillä)

Mittaustyökalut

Pistemittaus, aluetyökalu (max/min),
Käyttäjän esiasetus 1 ja 2,
Eromittaus

Tarkennus

Manuaalinen/automaattinen

Tarkkuus

±2°C tai ±2% lukemasta

Näyttö

4”

Toimituksen sisältö

T560-lämpökamera, käyttöopas, 2 akkua, virtalähde, lataustelakka
ja virtalähde, SD-muistikortti (8GB), linssisuojukset, USB-kaapelit,
HDMI-adapteri, rannehihna ja karabiinihaka, kova kantolaukku

infradex.fi/flir-t5xx

FLIR Si124
FLIR Si124 äänikamera auttaa sinua paikantamaan paineistetut vuodot
paineilmajärjestelmissä tai havaitsemaan osittaispurkauksia korkeajännitejärjestelmistä.
Kamera on kevyt ja yhdellä kädellä käytettävä, ja sillä voidaan tunnistaa vikoja jopa 10 kertaa
nopeammin kuin perinteisillä menetelmillä. 124 mikrofonilla varustettu Si124 muodostaa
tarkan akustisen kuvan ja näyttää ultraäänisen informaation visuaalisesti jopa meluisissa
teollisuusympäristöissä. Akustinen kuva siirretään reaaliajassa digitaalikamerakuvan
päälle, jonka avulla voit osoittaa äänen lähteen tarkasti. Lisäksi kamera tallentaa ottamasi
kuvat automaattisesti FLIR Acoustic Camera Viewer -pilvipalveluun, jolloin voit tarkemmin
jälkianalysoida tallennettuja tiedostoja ja erillisiä äänilähteitä.

Ominaisuudet:
• Kevyt ja yhdellä kädellä käytettävä
• Reaaliaikainen äänen visualisointi
• 124 matalan kohinan MEMS-mikrofonia
• Tallentaa kuvat automaattisesti FLIR Acoustic Camera Viewer -pilvipalveluun

FLIR SI124
Dynaaminen alue

Yli 120 dB

Zoom

2x, digitaalinen

Etäisyys

0.3 m – 100 m

Akustinen mittaus

124 matalan kohinan MEMS-mikrofonia, reaaliaikainen äänen
visualisointi

Purkausluokitus

Purkaus ilmaan, pintapurkaus, kelluva purkaus

Vuotoluokitus

Tyypillisissä teollisissa ympäristöissä: • >0.032 l/min @ 3 baaria
3 metristä • >0.05 l/min @ 3 bar from 10 m (32.8 ft) Absoluuttinen minimihavainnointi hiljaisissa ympäristöissä: 0.016 l/min @ 1.2
baaria 0.3 metristä.

Kaistanleveys

2 kHz – 31 kHz, säädettävä alue

Video

kuvataajuus: 25 fps, Resoluutio:

Näyttö

Koko: 5 tuuman 800 × 480, Väri: 24 bit RGB, Kirkkaus: 1000 cd/m2

Tuotenumero/STK

T911970 / 67 081 63

Toimituksen sisältö

Si124-äänikamera, akku ja laturi, virtajohto, akun ja
kameran suojalaukut, rannehihna, USB-muistitikku

infradex.fi/flir-si124

FLIR VS290-32
FLIR VS290-32 on lämpö- ja näkyvän kuvan videoskooppi, joka on
auttaa löytämään nopeasti ja turvallisesti silmälle näkymättömät viat
vaikeapääsyisistä paikoista. 160 x 120 pikselin lämpökamerailmaisin ja
FLIR MSX® -kuvanparannusteknologia mahdollistavat kuumien kohtien
löytämisen ennen laitteiden rikkoutumisia. 2 metrin kamera-anturi
mahdollistaa tarkastusten tekemisen pienistäkin aukoista. Lisäksi CAT
IV 600 V - suojausluokka tekee videoskoopista kestävän ja monipuolisen
työkalun vaativimpiinkin teollisuuden, tuotannon ja rakennusten ennakoivan
kunnossapidon sovelluksiin.

Ominaisuudet:
• 160 x 120 pikselin lämpökamerailmaisin
• 2 metrin kamera-anturi mahdollistaa tarkastusten tekemisen pienistäkin aukoista
• MSX-kuvanparannus nopeaan vikatilanteiden ja ongelmien paikantamiseen
• CAT IV 600 V - suojausluokka

FLIR VS290-32
IR-resoluutio

160 × 120 (19 200 pikseliä)

Katselukulma (FOV)

57° × 44°

Lämpötila-alue

-10 … 400°C

Tarkkuus

0 … 100°C: ±3°C, 100 … 400°C: ±3%

Herkkyys (NETD)

<0,1°C

Tarkennus

Kiinteä

Näyttö

3,5”

Akunkesto

>5 h

Mittaustyökalut

Pistemittaus

Liitännät/yhteydet

USB-C

Tuotenumero/STK

VS290-32 / 67 081 75

Toimituksen sisältö

Videoskoopin näyttö, MSX-kamera-anturi, 2 akkua, akkulaturi,
laturin virtalähde, SD-kortti, USB-kaapeli, rannehihna, kova
kantolaukku

infradex.fi/vs290-32

FLIR SV87-KIT
FLIR SV87-KIT -tärinämittausjärjestelmä on suunniteltu jatkuvaan tärinän
ja lämpötilojen mittaukseen. Tärinän analysointi voi auttaa havaitsemaan
ongelmia teollisuuskoneissa paljon ennen vikojen ilmaantumista. SV87KIT on ideaali tuotantoympäristöihin, jotka käyttävät pyöriviä koneita,
teollisuuspumppuja, puhaltimia, vaihdelaatikoita tai moottoreita. Mukana
tuleva etävalvontayhdyskäytävä tallentaa anturin dataa ja lähettää lukemat
langattomasti reaaliajassa mobiililaitteeseen tai PC:hen.

Ominaisuudet:
• Sisältää etäyhdyskäytävän ja 4 anturia
• Tallentaa antureiden dataa ja lähettää lukemat langattomasti
reaaliajassa mobiililaitteeseen tai PC:hen
• Hälyttää tai lähettää sähköpostiviestin lämpötilan tai tärinän
ennalta määritellyn kynnysarvon ylittyessä
• Ottaa ja tallentaa datanäytteitä automaattisesti 90 sekunnin
välein myöhempää analysointia varten

FLIR SV87-KIT
Herkkyysalue

±32 g

Taajuusalue

10 Hz – 1 kHz

Nopeustiedot

mm/s tai in/s johdettu nopeasta Fourier-muunnoksesta (FFT)

Sieppausnopeus

Yksi datapiste/90 sec

Lämpötila-alue

Näyttää mittaustrendin kosketuslämpötilasta: -30°C … 80°C

Datan visualisointi

Min, Max, live, historiallinen data ja trendikaaviot mobiililaitteissa
sekä Windows®

Hälytykset

Kun käyttäjän määrittämä tärinä- tai lämpötilakynnys ylittyy,
annetaan varoitus tai lähetetään sähköposti.

Kantama

65 m asti

Liitännät/yhteydet

Bluetooth®, WiFi

Datan tallennus
Tuotenumero/STK
Toimituksen sisältö

32 MB

(n. 5 päivää varmuuskopiointia 4 anturille jos WiFi-yhteys katkeaa)

SV87-KIT / 67 081 76
SGW65-yhdyskäytävä, 4 yhdyskäytävän AC-pistoketta (US/EU/UK/
AUS), 4 SV87 -etäkäytettävää tärinä/lämpötila-anturia teipillä, pikaopas, pääsy konfigurointi- ja visualisointiohjelmistoon.

infradex.fi/flir-sv87-kit

FLIR Thermal Studio

FLIR Route Creator

FLIR Thermal Studio on ohjelmistoperhe, joka on tehokas ja joustava ohjelmisto
tarkastusraporttien laatimiseen sekä suurien kuvamäärien hallintaan ja editointiin.
Ohjelmisto tukee kuvia ja videoita FLIR:n omassa tiedostoformaatissa kaikista
moderneista FLIR-lämpökameroista, kuten C-, T-, E- ja GF-sarjoista sekä FLIR Oneja P6xx-sarjoista. FLIR Thermal Studio on saatavilla yli 20 kielellä työpöytäversiona
Windows 7, 8 ja 10 (32- and 64-bit) -versioille. Ohjelmistosta löytyy kolme eri tasoa:
Starter, Standard ja Pro.

FLIR Route Creator on FLIR Thermal Studio Pro -liitännäinen, jolla yksinkertaistat
lämpökuvaustarkastuksien tekoa. Voit ennalta suunnitella reitin, jonka läpikäynti on
helppoa. Tee valmis lista kuvattavista kohteista, organisoi se tehokkaalla tavalla ja vie
lista lämpökameraan, joka tukee tarkastusreititystä. Voit myös tulostaa listan helposti
luettavassa muodossa ja käyttää sitä tarkastuslistana.
Käytettävissä FLIR Exx, T5xx, T8xx ja T10xx -sarjan lämpökameroissa, jotka on tehty
lokakuun 2020 jälkeen. Ominaisuus on hankittavissa myös Exx 2017 -malleihin.

STARTER

STANDARD

PRO

Hinta

Maksuton

Maksullinen, kysy hinnoittelusta

Maksullinen, kysy hinnoittelusta

Katsele ja muokkaa
radiometrisiä kuvia

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Mittaustyökalut: Piste,
laatikko, viiva, ympyrä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Eromittaus

Ei

Kyllä

Kyllä

Kaavat

Ei

Kyllä

Kyllä

Mittaushälytykset

Ei

Kosteus/eriste

Kosteus/eriste

Taikasauna, monikulmio

Ei

Ei

Kyllä

Nopea raportointi ennakkoon
tehdyillä raporttimalleilla

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Muokattavat raporttimallit

Ei

Enintään viisi muokattavaa mallia

Kyllä, ei rajoitusta mallien määrässä

Raporttimallin muokkain

Ei

Kyllä

Kyllä

Oma logo kuvassa

Ei

Ei

Kyllä

FLIR Route Creator

Ei

Ei

Kyllä

Radiometrisen videon
editointi

Ei

Kyllä

Kyllä

Radiometrisen videon
tallennus

Ei

Ei

Kyllä

Kaksois-suoratoisto
(lämpökuva & valokuva)

Ei

Ei

Kyllä

Lämpötila-asteikko ja
yksiköt

Ei

Kyllä

Kyllä

Kuvan esitystapa

Ei

Väripaletti, fuusio ja UltraMax

Väripaletti, fuusio, fuusiokuvan kohdistus, UltraMax,
isotermi, hälytys, poista isotermit, zoom-kerroin,
muistiinpanot, värijakauma, kuvan kääntö

Mittaukset

Ei

Pisteet, poista kaikki

Pisteet, neliöt, ympyrät, viivat, ero, poista kaikki

Mittausparametrit

Ei

Emissiivisyys, etäisyys

Emissiivisyys, heijastuva lämpötila, vertailulämpötila,
etäisyys, ilman lämpötila, ulkoisen optiikan lämpötila,
suhteellinen kosteus

infradex.fi/flir-thermal-studio

Valmistaudu tarkastuksiin paremmin
FLIR Route Creator on FLIR Thermal Studio Pro-liitännäinen, jolla yksinkertaistat
lämpökuvaustarkastuksien tekoa. Voit ennalta suunnitella reitin, jonka läpikäynti
on helppoa. Tee valmis lista kuvattavista kohteista, organisoi se tehokkaalla tavalla
ja vie lista lämpökameralle, joka tukee tarkastusreititystä*. Voit myös tulostaa
listan helposti luettavassa muodossa ja käyttää sitä tarkastuslistana.

Pidä kohteet järjestyksessä tarkastuksen aikana
Koska kuvauskohteet on etukäteen listattu, kuvaamisesta tulee paljon tehokkaampaa.
Seuraamalla kameran tarjoamaa listaa, vähennät selvästi unohduksia, jotka
saattaisivat johtaa odottamattomiin laitteiden rikkoutumisiin tai tuotannon
pysähdyksiin. Tarkastusreitti-ominaisuus lämpökamerassa opastaa käyttäjää vaihe
vaiheelta läpi koko lämpökuvauksen tarkastusprosessin ja automaattisesti yhdistelee
lämpökuvat, kommentit sekä alustavat vikaluokitukset tehtyyn reittilistaukseen.

Nopeuta tarkastuksen jälkeistä raportointia
Ennalta tehdyn reittisuunnitelman ja FLIRin kameraohjelmiston ansiosta raportointi
on erityisen nopeaa. Ohjelmisto listaa läpikäydyt kohteet, niiden lämpökuvat ja
valokuvat sekä niihin tallennetut kommentit ja statukset. Viimeistele raportti FLIR
Thermal Studio Pro:n edistyineillä toiminnoilla. Voit myös rakentaa tiedoston, jossa
voit vertailla historiatietoja kuvatuista kohteista ja ennaltaehkäistä vakavia vikoja.

infradex.fi/flir-route-creator

info@infradex.fi
09 8761011
Infradex Oy
Hakamäenkuja 7,
01510 Vantaa

www.infradex.fi

