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Termal görüntülemenin gücü
FLIR termal kameralar elektrik ve bakım teknisyenlerinin olmazsa olmaz ekipmanlarından 
birisidir.  Hem güvenli uzaklıktan do ru sıcaklık ölçmenize hem de hızlı bir ekilde inceleme 
yapmanıza imkan verir ve böylece hiçbir teknolojinin sa layamadı ı bir yolla problemleri 
görmenizi sa lar. FLIR kameralar enerjinizi bo a harcatmadan küçük problemleri herhangi 
birine veya sisteme daha ciddi zararlar vermeden bulmanıza yardımcı olur. 

Sizin için do ru kamera hangisi?
 ster termal kamera ile inceleme yapmaya yeni ba lamı bir kullanıcı ister tecrübeli bir 

termograf olun, hangi kamerayı tercih edece inize karar vermek için birden fazla önemli 
faktörü göz önüne almanız gerekmektedir: ne kadar sıklıkla kamerayı kullanmanız gerekti i, 
neyi incelemek istedi iniz, hangi açılardan çalı ma yapaca ınız, hedefin boyutları, çalı ılan 
yüksek sıcaklık de erleri, mesafeler vb... Biz de bu kılavuzu ı
çalı malarınıza en uygun modele karar vermenize yardımcı olması için hazırladık.  

Örne in birçok kullanıcı hareketli lens sistemi sebebiyle T640 modelimizi tercih eder, bu özelli i  alt denetimlerinde 
yüksekte bulunan sistemler üzerinde ölçüm yaparken kullanım kolaylı ı sa lar. Ayrıca 640×480 çözünürlü ü ve de i tirilebilir
lens opsiyonları uzak mesafeden küçük hedefleri kolayca tespit etmenizi sa lar.  Birçok daha kolay çalı malar için
çalı anların  E4 ve E6 model kameralarla donatarak hızlı ve güvenli kontrol yapmalarını sa lamaktadır. 

Açıkçası,  farklı gereksinimleriniz mutlaka olacaktır ve bu gereksinimlerinizin hepsi bir FLIR termal kamerayla kar ılanabilir.
Her türlü sorunuzda ı size yardımcıSENTEZ'in infrared termogafi uzman

uygulaman za,bütçenize ve

i  letme
ı

kadrosu olmaktan memnuniyet duyacaktır.

www.termalkamera.net
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MSX olmadan MSX ile

MSX olmadan MSX ile

 
 

MSX: Termal görüntülemenin yeni yöntemi 
E er kaydetti iniz termal görüntüleri mü terilerinizle veya çalı ma arkada larınızla 
payla mak istiyorsanız, nereye baktı ınızın anla ılması için termal görüntü her zaman tek 
ba ına yeterli olmayabilir.  Bu sebeple FLIR MSX – Çoklu Spektral Dinamik Görüntüleme 
yöntemini geli tirerek kızılötesi ve görünür spektrumları yenilikçi bir yakla ımla bir araya 
getirdi. imdi tüm yeni çıkan Ex serisi, Exx serisi ve T serisi kameralarda yerle ik olarak 
bulunan MSX ile alınan tek bir termal foto raf, problemli yerlerin ister ekran ister rapor 
üzerinden kolayca ve kesin olarak anla ılmasını sa lar. Böylece varsayımlara veya ekstra 
foto raflara gerek kalmaz. 

 
Neden MSX’e ihtiyacınız var? 
Çıplak gözle görülebilen sayı, i aret, yazı gibi kritik detayları sıradan bir termal görüntüde görmeniz mümkün 
olmaz ve sıklıkla dijital foto raf karesi üzerinden referans almanız gerekir. Termal görüntüleyiciler önceleri termal 
görüntüyü, gerçek görüntünün içine veya üzerine koymak için çe itli yöntemler geli tirmi lerdi. Ancak bu 
yöntemler sadece kısmi bir çözüm olup ekstra zaman kaybına neden olmaktaydı. Ayrıca termal görüntünün 
kalitesinin kötüle mesine neden olurlardı. 
 
Onu benzersiz kılan nedir? 

MSX tamamiyle farklıdır. FLIR patentli algoritması ile MSX, dahili dijital kamerasıyla kritik detayları alır  ve 
daha sonra gerçek zamanlı FLIR termal görüntünün tamamına bu  detayları tam olarak yerle  tirir. Sonuç: Tek 
bir görüntü ile problemi belirlemek için gerekli tüm tanımlamaları elde etmi  olursunuz.  
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Problemli sigorta ba lantısı A ırı ısınan rulman Yüksek gerilim ba lantıproblemi

 

Geni uygulama alanı 
 
FLIR termal kameraları yatırımınızın geri dönü ünü hızlandırmak için çok farklı alanlarda 
kullanabilirsiniz. Birçok mekanik ve elektrik arıza ortaya çıkmadan önce ısınır. Bu problemleri 
erken tespit edip önlem alarak olu abilecek acil durumların önüne geçebilirsiniz. Bu 
örne in haricinde çatıdaki su sızıntıları, proses kontrolleri ve enerji kayıpları gibi birçok 
alanda da kameraları kullanabilirsiniz.  Uygulamalar hakkında daha fazla bilgi almak için 
www.termalkamera.net internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz ya da SENTEZ'in konusunda  
uzman kadrosundan yard m alabilirsiniz.ı

Elektrik 
Gözle görülmeyen problemleri 

ında müdahale edin, 
ız ar ızaların önüne geçin ve 

çalı ma sahanızın emniyetini arttırın. 

bulup zaman
zamans

Mekanik Yüksek gerilim 
A ırı ısınan rulmanları, ba lantı noktalarını
 ve bile enleri, çalı malarınız yarıda

yaratmadankesilmeden veya tehlike 
tespit edin. 

hemen Geni  bir alandaki yüzlerce ba lantıyı
 etkili ve hızlı bir ekilde inceleyerek 

ızaları ve mali kayıpları 
engelleyin. 
beklenmedik ar

www.termalkamera.net
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Çatı izolasyonu problemi Zemin, duvar ve tavanda nem problemi

Döner fırın yüzey ıcaklıs ı

Yeralt ı buhar sı ı ı ız nt s

 
Bina yalıtımları 

 
Çatı zolasyonu 

 
Fırın, kazan ve daha fazlası 

FLIR kameralar çatılardaki sızıntı
olan alanları bulmanıza nokta tespitlerle 

ımcı olarak tüm çatıda yapaca ını
maliyetli tamiratlar ın önüne geçer. 

 ve rutubet 

yard z

Yalıtım kusurları bulunan alanlar ne kadar

ı görülemeyen 
ından kaynaklanan küflenme

lamadan önce tespit edin
ın. 

küçük olursa olsun  termal kamerayla
kolayl
nem hasarlar
ve çürümeleri ba

 
FLIR termal kameraların bazı modelleri

ıcaklıklardaki çalı malarınızı güvenli 
lar. 

ındaki buhar kaçakları  ve ba ka 

kullanarak bulabilirsiniz. 

2000°C’ye kadar ölçüm yaparak yüksek 
s
mesafeden görüntülemenizi sa
Yeralt
problemleri FLIR termal kamera 

kla tespit edilebilir. Gözle 

ve  onar
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*

ÜRÜN DEDEKTOR
GARANTlSl GARANTlSl* *

Ürünü flir internet sitesinde kaydettirdikten sonra

FLIR E4, E5, E6 ve E8

Günümüzde her teknisyen E-  
için   
FLIR Ex-serisi termal kameralar ekonomik olup noktasal problemler için  

 
Bu paha biçilemez araçlar gözle görülemeyen elektriks  
kolayca tespit ederek ciddi ve maliyetli   

  

Mükemmel, süper parlak, 3’’ renkli

LCD ekran, MSX görüntü gösterir

Ölçüm parametrelerine ve görüntüleme 

araçlarına çabuk eri im tu ları 

Serbest odak termal ve dijital 
kolayca

rultun ve çekin
ile kamera

do

Koruyucu lens kapa ı
 kolayca açılır ve kapanır. 

Teti e basarak radyometrik
JPEG görüntüleri kaydedin

Güvenebilece iniz sa lamlıkta

2 metreden dü meye dayanıklıdır 

 
fiyatlarla 

www.termalkamera.net
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• E4 – 4,800 piksel 

• E5 – 10,800 piksel 

• E6 – 19,200 piksel

• E8 – 76,800 piksel 

 E8

 E6 

 E5

E4

 

 
Sınıfında en iyi dört görüntüleyici 

Oldukça uygun fiyatla MSX görüntüleyici 

Otomatik sıcak so uk nokta tespiti 

E6’nın 4 kat ı çözünürlük 

 Kolayca çıkarı
 arj edilebilir batarya 

lan

Hızlı görüntü aktarabilmek için USB çıkı ı 

Raporlama yazılımı ile beraber 

• 

• 

•

• 

• 

E4, E5, E6 ve E8 size ne vaat ediyor? 
MSX – Problemli yerleri,  sayı, i aret, etiket ve di er kritik detaylarla

tirilmi  termal görüntüyle hemen tanımlayın birle
 
Uygulamalarınıza uygun termal çözünürlük seçenekleri – 4,800 piksel

termal görüntüleyiciyeçözünürlüklü E4’den 76,800 piksellik etkileyici E8 
kadar istedi inizi seçin.  
Güvenilir sonuçlar – FLIR’ın üstün termal do rulu u (2% or +/- 2°C) ve geni
 ölçüm yelpazesi size güvenilir sonuçlar sa lar.  
Radyometrik Görüntüler – Yüzlerce termal, MSX ve gerçek görüntüyü termal

ınıza aktarabilece iniz JPEG olarak kaydedin. verileriyle birlikte  bilgisayar
 
Kompakt dizayn – 575 gram a ırlı ı ile tek elle kullanabilece iniz kadar hafif

ım ekipmanınız kadar da ıklıdır. dayanama birçok bak
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Geni  ve parlak dokunmatik ekranı kullanıcı için 
analizi kolay hale getirir 

FLIR E40, E50 ve E60
 

Video aktarımı ve foto rafların hızlı payla ımı için FLIR mobil uygulama ile akıllı telefon ve tabletinize ba lantı

 

3.1 MP dijital kamera 

 I ıksız ortamlar için 

ınlatma parlak LED ayd

Termal görüntü üzerinde

aretlemek

aretleyici i 

problemleri i

için lazer 

 
mesafelerden 

 termal inceleme yapan   
teknisyeni iseniz .  
ve uzak mesafelerden  küçük objelerin  

  
  

erinden sorumlu olanlar için dijital görüntü 
 

 

www.termalkamera.net
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Performans ve görüntüleme özellikleri: 

tirilebilir lensleri De

*

ÜRÜN DEDEKTOR
GARANTlSl GARANTlSl* *

Ürünü flir internet sitesinde kaydettirdikten sonra

 Uzak mesafe ölçümleri için 76.800 piksele

MSX termal görüntüleme  kadar üstün 

2 metreden dü meye dayan

Kolay, tek elle kullanım 

ııkl

• 

• 

• 

•

•

Lens seçenekleri :  E er büyük bir çalı ma sahasındaki  veya yüksekte
yerleri inceliyorsanız, hızınızı

 ve do rulu unuzu arttırmak için 45° geni  açı veya 15° telefoto lens
faydalanabilirsiniz. 

bulunan küçük objelerin üzerindeki problemli 

seçeneklerinden 

Kablosuz ba lantı – Çalı ma sahasında anında raporlama yapıp
ı ma arkada larınıza bu raporları gönderebilirsiniz. Ayr ıca gördüklerinizi

ı gereken di er takım arkada larınızla payla arak 
onların tehlike olu abilecek yerlerden uzak kalmalarını sa layabilirsiniz. 

çal
güvenli mesafede olmas

Dokunmatik ekran– Çalı ma sahasında görüntü üzerinde analiz yapmanıza
ıcaklıklarının üzerindeki yükseli leri belirlemek için 

eket ettirebilir spot ve alan eklenebilir. Tüm veriler radyometrik  
JPEG olarak kaydedilir. 

olanak verir. Referans s
birden fazla har

MeterLink® – FLIR ve Extech multimetre, akım ölçer ve nem ölçer ile
ı ınız verilerinizi kalıcı olarak raporlarınıza ekleyebilirsiniz. Bu termal

er ölçüm verilerini de saklamak için oldukça kullanı lı
 bir teknolojidir. 

ald
görüntü ile birlikte di

Otomatik döndürme  K  göre ekran  
 bir özelliktir.  

En uygun pozisyon için ekran görüntüsünü otomatik olarak ayarlar.   

Otomatik döndürme ekran görüntüsünü en uygun konumda tutar
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T420 ve T440 özellikleri 

 
*Sadece T440 için  Çizim seçenekleri

MSX ile keskinlik

*

ÜRÜN DEDEKTOR
GARANTlSl GARANTlSl* *

Ürünü flir internet sitesinde kaydettirdikten sonra

FLIR T serisi

 
 termal araçlar, üstün termal görüntüleme ve daha çok termal 

ölçüm yapabilmek için -serisi tam size gör
termografik sistemlerin en üstün  FLIR T-serisi kameralar yüksek 

 ve termal hassasiyetiyle 
 Buna ek olarak hareket ettirilebilir sayesinde yüksek veya 

 r. Bu da size FLIR T-  
örnektir 

 
 termal görüntülemede gelinen en son nokta  

 

Otomatik odaklama ve kay

 
Hassas netlik ayarı 

 
Dijital kamera

ı i aretçi 

MSX ve referans görüntüler için
dahili 3.1 MP dijital kamera 
 
Rahatça 

ısım  

ı u tu t

nlatma ve lazer 
için LED 

ayd

ve MSX 
görüntüler

için hareketli optik k
 görüntüleme yapabilmek

•

• 

• 

•

• 

•

•  

• 

•

Üstün termal görüntüler –  Uzak mesafelerden do ru ölçümler alabilmek için 76,800 
pikselle keskin termal çözünürlük 

 Geli mi  optik teknoloji – Uygulamalarınıza uygun spot boyutu ve görüntüleme için geni
 lens seçenekleri   

  MSX özelli i – Çoklu spektral dinamik görüntüleme dijital görüntü üzerindeki  keskin detayları
 termal görüntü üzerine ekler. Bu sayede problemli yerleri kolay ve kesin bir ekilde bulmanızı
 sa layan ola anüstü detaylara sahip termal görüntüler elde eder   
  Yeniden boyutlandırılabilir P-i-P – Alternatif referans olarak dijital görüntü üzerinde termal bir alan 

tururolu 
  Delta T ve Çoklu ölçüm araçları –Daha detaylı te hisler için sıcaklık farkı, 5 ölçüm noktası
5 alan, izoterm seçenekleri 

,

 
  Termal / Gerçek görüntü üzerine çizim – Dokunmatik ekran arayüzünü kullanarak daireler çizin,

aretlemeler yapın ve notlar ekleyin ya da önceden hazırladı ınız taslakları kullanın*. i 
  Otomatik döndürme –Kamera dikey ya da yatay hangi konumda  olursa  olsun ekran üzerindeki

rmal ölçüm verilerinin yönünü otomatik olarak ayarlar te 

Pusula –Her görüntüye ek konum bilgisi için kameranın yönünü gösterir

 
 A   

 

www.termalkamera.net



11

T440 T640

Hızlı görüntü transferi, payla ımı, i lenmesi
ımı ve uzaktan

Android™ cihazlara FLIR
lantı 

ve bunlara ek olarak video aktar
kontrol için  Apple® ve 
Tools Mobil Uygulama ile ba

T620 ve T640 özellikleri 

Zor açılardan

ısım 

 rahat görüntüleme
için hareketli
optik k

 

MSX ile keskinlik

ınlatmalı geni
 butonlar ve 

ayd
joystick  

Görüntülere, kamera özelliklerine
 ve analiz fonksiyonlarına kolay ve h ızlı
 eri im için 3.5’’ parlak dokunmatik ekran 

Arkadan T640 ile ı ık yo unlu unun
u çevre oldu ko ullarında

ı abilmek için vizör rahat çal

Geni   4.3’’ dokunmatik ekran
ısayesinde yeni ölçüm araçlar

 koymanızı sa lar hızlıca
ın

Hızlı görüntü transferi, payla ımı, i lenmesi
ımı ve uzaktan

Android™ cihazlara FLIR
lantı 

ve bunlara ek olarak video aktar
kontrol için  Apple® ve 
Tools Mobil Uygulama ile kablosuz ba

Diyopter 

Dijital görüntü için LED
ınlatma ve lazer i aretleyici  ayd

Net referans foto rafları

 için dahili 5 MP dijital kamera 

Manuel odaklama 

Otomatik odaklama ve kayı u tu t

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Sınıfında en yüksek çözünürlük -Yüksek çözünürlüklü 640x480(307,200) piksel dedektör, 
ayrıntılı görüntüler olu turur kolayca yorumlanabilen net ve 

Üstün  optik teknoloji –Yeni 7° telefoto lensi de içeren geni  lens seçenekleri ile a ırtıcı
 netlik, do ruluk  ve portatiflikle yüksek ve uzak mesafede bulunan objelerin görüntülenmesini sa lar 
Sürekli otomatik odaklama –Nereyi hedeflerseniz hedefleyin en yüksek netlik, do ruluk ve

olarak odaklar*verimlilikte görüntüyü otomatik 
MSX özelli i – Çoklu spektral dinamik görüntüleme dijital görüntü üzerindeki  keskin detaylar ı
 termal görüntü üzerine ekler. Bu sayede problemli yerleri kolay ve kesin bir ekilde bulmanızı
 sa layan ola anüstü detaylara sahip termal görüntüler elde eder 
Yeniden boyutlandırılabilir P-i-P – Referans olarak dijital görüntü üzerinde termal bir
alan olu turur 

  Daha çok ölçüm aracı – Detaylı raporlama yapabilmeniz için 10 adet ölçüm noktası, 5 adet alan,
ıcaklık farkları için Delta T, izoterm ve daha fazlası s 

  Termal / Gerçek görüntü üzerine çizim – Dokunmatik ekran arayüzünü kullanarak daireler çizin,
aretlemeler yapın ve notlar ekleyin ya da önceden hazırladı ınız taslakları kullanın* i 

  GPS – Dahili GPS her görüntüye otomatik olarak yer bilgisi ekler. 

 
*Sadece T640 için 

Otomatik döndürme
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FLIR elektrik ve mekanik  
ürün yelpazesi sahiptir ?  
birimleri için   

 
 

 

 

 

Çözünürlük

 

 

 
 

 
 

250° C

80 x 60 

 
E8  

   

 ve -  

 
güvenli kontroller için ideal 

Infrared   
çok daha verimli ve etkili 

 
  

 
0    

n ölçümler için 
Fabrikalar için -  

   

 FLIR Wi- eterLink  
ve dokunmatik ekran  

 
ve yüksek hassasiyet 

lensler 
 

www.termalkamera.net
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  üçük motorun  

 bir   
 

 
 -   

 
 

   
 

Ölçüm mesafesi  
 

faktördür.  
emin seçin.  

. 

 

 

Çözünürlük 
 

kadar ölçüm mesafesini de etkiler.  
Uzak mesafeden veya küçük objelerden  

 
yapabilmek  
tercih etmelisiniz. 

analizlerden önce 
analiz yapmak 

  
özelliklerin  

 

 
 

tüm 
göz önüne  FLIR teknolojisinin 

 
 

 

640 x 480

2,000° C

Maksimum Özellik seçenekleri

Daha uzak

 

 
,   

orta ve uzak mesafelerden ölçümler  
için  

 
,  

endüstriyel izolasyon -  
  

  
  

uzak mesafelerden görüntüleme 
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Görüntüleme Özellikleri

Model E4 E5 E6 E8 E40 E50 E60

    

       

<0.15°C <0.10°C <0.06°C <0.06°C <0.07°C <0.05°C

 

• • • • • •

• • • • • • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • • • • • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • • • • • •

• • •

• • •

• • • • • • •

Özellikler

 
 

Termal çözünürlük  

 

 

Ölçüm 

 

 

Nokta modu 

Alan modu 

Profil 
Renkli alarm (izoterm) 

Lens seçenekleri

Odak 

Sürekli otomatik odaklama 
Min. odak mesafesi 

USB üzerinden Radyometrik JPEG 

SD karta Radyometrik JPEG 

Ekran boyutu 

Dokunmatik ekran 

Otomatik döndürme

MSX 

Vizör  

Renk (paletleri)  

 
Dahili dijital kamera 

 

  Dijital zoom 

 

 

 

Pusula 

 

GPS 

 

 

 

Resim içinde Resim 

 

Tablo ekleme

 

IR / görsel görüntü üzerine çizim 

 

 

FLIR Tools Mobil uyg. (Wi Fi) 
Wi
Wi Fi ile uzaktan kontrol  

Dahili

Optik geçirgenlik düzeltmesi

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
±2°C veya ±2%, ç

ve objenin 

 
±2°C veya ±2%, ç

n ve objeni

 
-20°C den +650°C ye -20°C den +250°C ye 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
19,200 

(160 × 120)
10,800 

(120 × 90)
76,800 

(320 × 240)
4,800 

(80 × 60)

 
Merkez nokta  

  
 

 

                               
 

 
Merkez nokta;  nokta;  nokta  

                             

 
1 adet Sabit  

 
 

9 Hz
 

 45° × 34°
 

0.5 m

 
 

 
0.575 kg

 
 

 
Demir, , ve Gri 

 
~  

 
Sabit PIP 

 

Serbest odak

 
Sabit PIP 

 
Sabit PIP 

19,200 
(160 × 120)

76,800 
(320 × 240)

43,200 
(240 × 160)

 
Merkez nokta;  maks);  

 (alanda min.); 3 nokta    
      

   

3 adet

, ,  
60 Hz

25° × 19° 
15° Telefoto; 45°  

 
 Manue l

 
0.4 m

 Kutup, , Siyah , Demir, Lav, 
ve  

 >4 saat 
 3.1 MP 

Performans

 
Ölçeklenebilir PIP 

 480640 ×

4 saat

2 × ×4

0.88 kg

; 3 alan

• • • •

www.termalkamera.net
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T420 T440 T620 T640

  

  

 

• • •

• • • •

• •

•

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• •

• • • •

• • • •

•

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

 
±2°C veya ±2%, çevre  

76,800 
(320 × 240)

 307,200 
(640 × 480)

<0.035°C @ 30° C

 
 

3.1 MP  5 MP

 

0.88 kg 1.3 kg
 

<0.04°C @ 30° C<0.045°C @ 30° C
 
 
-20°C den +650°C ye 
+1,200°C ye opsiyonel

 
-20°C den  +1,200°C ye 

 
-
+2,000°C ye opsiyonel 
40°C den +650°C ye  

-40°C den +2,000°C ye

 
 

   
 

Merkez nokta;  (alanma maks.);  (alanda min); ; 
 

 
 

5 adet  
 
10 adet  

 6°ve 15°, 45° ve 90° ; 100 μm, 50 μm
 

 7° ve 15°, 45° ve  80 ; 100 μm, 50 μm, 25 μm
  Manuel ve Otomatik 

 
Kapasitif dokunmatik ekran 

 
 Kutup , , Siyah , Demir, Lav,   

 

 
>4 saat 

 
>2.5 saat 

 
Ölçeklenebilir ve  

 
 

Kapasitif dokunmatik ekran

8×4×8×4×

 
, ,  

60 Hz 30 Hz

0.5 m

25° × 19°

0.25 m

Yüksek Performans

Merkez nokta;  maks);  
 (alanda min.); 5 nokta   ; 5 alan
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 Yeni nesil    
 mazisiyle termal görüntülemede dünya lideri olan  

FLIR yeni nesil sunar. 
  
FLIR olarak , çünkü kompleks endüstriyel  

  
  

tespit, verimli üretim, yüksek güvenlik ve üstün  
ll   
verilere de  

FLIR DM93 
VDF filtre  

 dijital multimetre 
 

 VDF modu  
 Okunamayan gerilim  için LoZ modu  
 Son derece parlak çift  

 
veri gönderimi için METERLiNK 

FLIR CM83 
Tek seferde güç analizi ve DFS te hisleri 
Tüm ihtiyaçlarınızı kar ılayan dünya standartlarında özellikler 

• leri güç analiz fonksiyonları 
• Oldukça parlak dual LED aydınlatma 
• Mobil cihazlarla ileti im için Bluetooth®  
• FLIR kameralara veri gönderimi için METERLiNK® 

 

Son derece parlak çift  

 için VFD modu 

. FLIR CM83 parlak çift-LED 
içermektedir  

V

www.termalkamera.net
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•Görsel ve titre imli alarmlar 
•Güçlü aydınlatma 
•Sa lam, su geçirmez, CAT IV sınıfında 

R CM78 FL

R VP52 FLI

I  
Pens metre yükünüzü hafifletir.  

 
 

veya 1000V a kadar) 
Infrared termometre  
K tipi termokupl 

 
 

 
 fonksiyon bir arada

    
H  

®
 

METERL NK I  
 

 
FLIR termal kamer , 

 
  

 
FLIR g ital multimetre, pens metre ve nem ölçer ile kritik verileri kablosuz olarak FLIR 
kameralara gönderirler

olur. 

veri gönderimi
 

 

 ortamlarda 
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Güçlü FLIR yazılım  
FLIR Tools 
 

 
  

emin olabilirsiniz. 
 
Önemli özellikler: 

 akt  
,  özelliklerini  

ara  
Radyometrik görüntü üzerinde her noktadan ölçüm yaparak analiz  

 
urun. 

Uzaktan kontrol için USB Video, Ethernet ara yüzlerinden  
 güncelleyin. 

 

 
FLIR Tools Mobil 
 

Wi-Fi ile ya herhangi  
bir T-  
çin görüntülerinizi  
 
Önemli özellikler: 

K . 
 T - Serisi kameralarda, uzaktan kontrol ve  
Görüntüleri analiz edin . 

tespitlerinizi sahadan e- . 
 

 
FLIR Tools+

 
 

 
Önemli özellikler: 

  gö . 
 

  
 . 

Microsoft Word  
 imkan verir. 
 
  

www.termalkamera.net
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FLIR Hakkında 

E er termal kamera arıyorsanız do ru yerdesiniz. 

FLIR Infrared E itim Merkezi 
Infrared E itim Merkezi (ITC), dünyanı

itim ve termografi sertifikası programlarını sunmaktadır. 
n en önde gelen infrared

 e

Tüm kameralarımızın kolay kurulum ve çalı tırma için tasarlanmasına ra men, termal
ın nasıl  görüntüleme konusu, kameran kullanıldı ını bilmekten çok daha fazlasını içerir. 

irket olarak, bilgilerimizi mü terilerimiz Termal görüntüleme teknolojisinde lider ve ba ka ilgili
maktan memnuniyet duyarız.   taraflarla payla

Bu nedenle düzenli kurslar ve seminerler veriyoruz. ı Ayr ca, sizin veya personelinizin termal 
görüntüleme ı ve onun uygulamalar konusunda beceri kazanması için talep üzerine irket içi 

itim de düzenliyoruz.  e

ITC, yalnızca FLIR Systems mü terilerini de il, ka marka kameraların kullanıcılarınıba  da 
ı rusu, lar. Domemnuniyetle kar herhangi bir uygulama icin termal görüntüleme hakkında

ın almaya karar  daha fazla bilgi edinmek isteyen herkesi, kamera sat vermeden önce 
davet ediyoruz.  

   

D  termal üreticisi FLIR ,  
birikimi  
hizmetin  ile  
uygulamalarda bir çok tehlike ve riskler engelleniyor.  
 

  ve el tipi termal kameralar ile 
e elektrik , mekanik , izolasyon , otomasyon , ar-ge , , veterinerlik , 

 , , NDT ( öntemleri) ve daha birçok  
   

 
 

niz. Audi ve BMW  
 

av   
 imizi   

her yerde görüyorsunuz.  
 

 

 
 

 

SENTEZ H  

 

 
Termal Kamera    

lider olan FLIR  
 

 
   

Elektrik  Mekanik   ölçüm hizmeti veren SENTEZ IR  
Servis  
 

 OFIL SYSTEMS Korona kameralar  
ve  
  
  
 
SENTEZ firma  

 
 

 
yoluna devam etmektedir. 




