
The Global leader in infrared Cameras

Η νέα i5 της FLIR Systems είναι η μικρότερη, ελαφρύτερη και πιο προσιτή κάμερα υπερύθρων 
της αγοράς. Είναι απίστευτα εύχρηστη και δε χρειάζεται να έχετε πείρα. Για να αποκτήσετε 
απεικονίσεις υπερύθρων απεικονίσεων που θα σας δώσουν αμέσως την πληροφορία που 
χρειάζεστε οι κινήσεις είναι απλές: στόχευση-λήψη-ανίχνευση.

Όχι μαγεία... Εντυπωσιακή τεχνολογία

Οι υπέρυθρες ακτίνες (IR) εκπέμπονται από κάθε αντικείμενο 
με θερμοκρασία που υπερβαίνει τους -273°C. Το ανθρώπινο 
μάτι δε μπορεί να ανιχνεύσει την υπέρυθρη ακτινοβολία, 
αλλά μία κάμερα υπερύθρων μπορεί. Μπορεί να τραβήξει 
εικόνες αντικειμένων που καταδεικνύουν το ποσό της 
θερμότητας που εκπέμπουν. Οι εικόνες αυτές αποτελούνται 
από ένα χάρτη χρωμάτων, που δείχνουν θερμοκρασίες 
επιφανείας του αντικειμένου. Μια κάμερα υπέρυθρων 
είναι ένα ανεκτίμητο διαγνωστικό εργαλείο σε μια ποικιλία 
εφαρμογών της βιομηχανίας, αφού μπορεί να ανιχνεύσει 
επιφάνειες ή εξαρτήματα που είναι μη φυσιολογικά 
κρύες ή ζεστές. Με άλλα λόγια, μπορείτε να ανιχνεύσετε 
προβλήματα αόρατα δια γυμνού οφθαλμού.

Τα πλεονεκτήματα των υπερύθρων
Η κάμερα υπερύθρων είναι ένα ισχυρό εργαλείο 
συντήρησης, αφού σε πολλές περιπτώσεις πριν 
εμφανιστεί βλάβη στον εξοπλισμό υπάρχει μια περίοδος 
υπερθέρμανσης. Μια κάμερα υπέρυθρων είναι επίσης 
ένα εξαιρετικό εργαλείο επιθεώρησης οικοδομών, γιατί 
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Εντοπισμός κρυμμένων προβλημάτων, γρήγορη εκτίμηση 
ζημιών και διενέργεια προληπτικών επιθεωρήσεων 
Επιθεώρηση κτιρίων για ανεύρεση υγρασίας και 
διαρροών
Διαπίστωση ενεργειακών απωλειών και ανεπαρκούς 
μόνωσης
Εντοπισμός ηλεκτρικών βλαβών πριν να είναι πολύ αργά
Παραγωγή στιγμιαίων υπέρυθρων απεικονίσεων από τα 
ευρήματά σας
Δημιουργήστε αναφορές, αναλύστε και τεκμηριώστε τα 
ευρήματά σας με το εύχρηστο λογισμικό

Ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές 
εφαρμογές

•	 Έλεγχοι	ασφαλείας
•	 Εντοπίστε	χαλαρές
  συνδέσεις
•	 Ανεπαρκής	μόνωση

•	 Προβλήματα	ΘΕΚ*
•	 Βλάβη	εξαρτήματος
•	 Επιβεβαίωση	μετά	την	
επισκευή

•	 Υποδαπέδια	
 θέρμανση
•	 Ανεπαρκής	μόνωση
•	 Διαφυγή	αέρα

Οικοδομικές εφαρμογές

•	 Ζημιές	από	υγρασία
•	 Παράθυρα	(διαφυγή	
 αέρα,απώλεια ενέργειας)
•	 Καλοριφέρ	και	σωληνώσεις

Εξαιρετική ευχρηστία

Εντελώς αυτόματη

Δε χρειάζεται εστίαση

Μικρό και ελαφρύ (340 g)

Κάρτα μνήμης SD

Περιέχει λογισμικό αναφορών και ανάλυσης

Εξαιρετική ακρίβεια

AUTOAUTO

AUTO

σαρώνει και εντοπίζει προβλήματα που δε φαίνονται δια 
γυμνού οφθαλμού. Χρησιμοποιείται επίσης για εργασίες 
αυτοψίας, εκτέλεσης επισκευών και ασφαλίσεων. Η 
κάμερα υπερύθρων σας προσφέρει τα ακόλουθα οφέλη:

Ευέλικτη αποθήκευση και σύνδεση με PC:

	 •	 Αποθήκευση	JPEG	μονής	εικόνας	σε	κάρτα	SD	
	 •	 Μεταφορά	αρχείων	με	θύρα	USB	σε	PC
	 •	 Συμβατό	με	το	λογισμικό	FLIR	Reporter	8	και
	 	 FLIR	QuickReport	

Μέτρηση:

	 •	 Πλήρες	τυπικό	εύρος	μέτρησης	θερμοκρασίας	
  έως και 250 °C 
	 •	 Τυπικό	εύρος	μέτρησης	εργαλείων	μέτρησης:
	 	 –	Σημειακός	μετρητής
	 	 –	Διόρθωση	συντελεστή	εκπομπής
     και ανακλώμενη 
     θερμοκρ.
	 	 –	Πίνακας	συντελεστή	
     εκπομπής

Εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα σε 3 βήματα:

Στοχεύστε Κάντε λήψη Ανιχνεύστε

Εξαιρετικά μικρή
Ελαφριά (340 g)

Πολύ προσιτή
Εύχρηστη

Το μπλοκάρισμα αυτού του σωλήνα 
εντοπίζεται γρήγορα χρησιμοποιώντας τη 
θερμική κάμερα. Θα ληφθούν μέτρα πριν 
χειροτερεύσει  το πρόβλημα.

Εντοπισμός υδραυλικών 
προβλημάτων

Η επιθεώρηση υπερύθρων εντοπίζει ελλείματα 
στη μόνωση της οροφής . Τώρα αυτή μπορεί να 
επισκευαστεί και να αποφευχθούν περαιτέρω 
απώλειες ενέργειας.

Διενεργήστε εύκολα 
Πραγματογνωμοσύνη κτιρίων

Ο έλεγχος αυτής της αντλίας νερού δείχνει 
απουσία προβλημάτων. Η υπέρυθρη απεικόνιση 
επιβεβαιώνει την παρουσία νερού στον 
κύλινδρο της αντλίας και ότι δεν υπάρχει 
κίνδυνος υπερθέρμανσης της αντλίας.

Έλεγχος μηχανημάτων

Τα προβλήματα ηλεκτρολογικών συνδέσεων, 
οι καλωδιώσεις και άλλα μέρη επισημαίνονται 
σαφώς σαν ΄΄θερμά σημεία΄΄ με την απεικόνιση 
υπερύθρων. Έτσι διευκολύνεται ο εντοπισμός και η 
διενέργεια επισκευών. Μπορείτε να δείτε καθαρά της 
υπερθερμασμένες συνδέσεις στη θερμική απεικόνιση.

Εντοπισμός ηλεκτρολογικών 
προβλημάτων

(*) Θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός
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Έγχρωμη	οθόνη

Έξυπνο	περιβάλλον	
χρήσης

Πλήκτρα	εύκολου	
χειρισμού Εργονομική	

σχεδίαση

Ευέλικτη	
συνδεσιμότητα	(USB,	
κάρτα	SD,	ηλεκτρικό	
ρεύμα)

Κάλυμα	φακού	
υπέρυθρων

Φακός υπέρυθρων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απεικόνιση και οπτικά στοιχεία
Οπτικό πεδίο (FOV) 17° × 17° 
Θερμική ευαισθησία/NETD < 0.1°C (0.18°F) 
Συχνότητα εικόνας 9 Hz 
Εστίαση/ελάχιστη απόσταση εστίασης Δε χρειάζεται εστίαση / από 0,6 m 

Στοιχεία ανιχνευτή
Τύπος ανιχνευτή Συστοιχία εστιακού επιπέδου (FPA), μικροβολόμετρο χωρίς 

ψύξη
Εύρος φάσματος 7.5–13 µm 
Ανάλυση IR 80 × 80 pixels 

Απεικόνιση ειδώλου
Οθόνη  2.8 in. έγχρωμη LCD
Ρύθμιση εικόνας Αυτόματη ρύθμιση/κλείδωμα εικόνας

Μέτρηση
Εύρος τιμών θερμοκρασίας αντικειμένου 0°C έως +250°C
Ακρίβεια ±2°C ή ±2% της μέτρησης,

Λειτουργίες μέτρησης Σημειακός μετρητής, διόρθωση συντελεστή εκπομπής  και 
ανακλώμενη θερμοκρ, πίνακας συντελεστών εκπομπής

Ρύθμιση παραμέτρων
Εντολές μενού Παλέτες χρωμάτων (ασπρόμαυρη, σιδήρου και ουράνιου 

τόξου), ρύθμιση σε βαθμούς Κελσίου ή Φαρενάιτ, γλώσσα, 
μορφή ημερομηνίας και ώρας

Αποθήκευση εικόνας
Τύπος αποθήκευσης εικόνας Κάρτα miniSD 
Μορφές Αρχείων Περιέχονται δεδομένα μέτρησης σε μορφή τυπικών JPEG, 

14-bit
Συμβατό με λογισμικό FLIR  FLIR Reporter 8 και FLIR QuickReport

Περιβάλλοντα επικοινωνίας στοιχείων
Περιβάλλοντα USB Mini-B, Μεταφορά στοιχείων από και προς υπολογιστή

Παροχή ρεύματος λειτουργίας
Τύπος μπαταρίας Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li Ion 
Αυτονομία λειτουργίας με μπαταρία Περ. 5 ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος +25°C  και 

τυπική χρήση
Σύστημα φόρτισης Η μπαταρία φορτίζεται εντός της κάμερας.
Διαχείριση ισχύος Αυτόματο κλείσιμο
Λειτουργία με τάση AC  Μετασχηματιστής AC, είσοδος 90–260 VAC . 5 V έξοδος προς 

την κάμερα

Στοιχεία περιβάλλοντος
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 0°C έως +50°C
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης -40°C έως +70°C
Υγρασία (αποθήκευση και λειτουργία) IEC 60068-2-30/24 95% σχετική υγρασία
Περίβλημα IP 43 (IEC 60529)
Πρόσκρουση / Κραδασμός 25 g (IEC 60068-2-29) / 2 g (IEC 60068-2-6)

Φυσικά χαρακτηριστικά
Βάρος 
Διαστάσεις, Μ x Π x Υ 

340 g
223 mm x 79  mm x 83 mm

Συσκευασία, περιεχόμενα FLIR QuickReport CD, Εγχειρίδιο Προετοιμασίας και 
Εγχειρίδιο χρήσης σε CD σε 21 γλώσσες, Ιμάντας 
συγκράτησης χεριού, Μπαταρία, Τροφοδοτικό/φορτιστής 
με πρίζες EΕ, Ην. Βασίλειου, Η.Π.Α. και Αυστραλίας, Καλώδιο 
USB, Κάρτα miniSD , 512 MB

www.flirthermography.com

FLIR Systems:
Ένας πρωτοπόρος των 
υπερύθρων

Η	FLIR	Systems	είναι	ο	παγκόσμιος	
ηγέτης στις κάμερες υπερύθρων 
, καθώς τις κατασκευάζει από τη 
δεκαετία	του	1950.	Τα	συστήματα	
λήψης και οι λύσεις λογισμικού που 
διαθέτουμε σχεδιάζονται, εξελίσσονται 
και κατασκευάζονται στα εργοστάσιά 
μας	στη	Στοκχόλμη	της	Σουηδίας	και	
στη	Βοστώνη	και	τη	Σάντα	Μπάρμπαρα	
των	Η.Π.Α.

Χρηματοδοτική 
εκμίσθωση και 
χρηματοδότηση:

Μία μικρή υπέρυθρη επανάσταση
H	FLIR	Systems	προσφέρει	διάφορες	
εναλλακτικές λύσεις χρηματοδοτικής 
εκμίσθωσης.	Επικοινωνήστε	με	τον	
τοπικό σας αντιπρόσωπο για να 
ανακαλύψετε όλες τις λεπτομέρειες.

Εκπαίδευση

Η	FLIR	Systems	συνεργάζεται	με	τον	οργανισμό	Infrared	
Training	Centre,	ένα	ανεξάρτητο	εκπαιδευτικό	οργανισμό	
πιστοποιημένο	με	ISO,	που	προσφέρει:
•	Τυπικά	και	κατά	παραγγελία	προγράμματα	εκπαίδευσης	
στις εφαρμογές υπερύθρων
•	Μαθήματα	στις	εγκαταστάσεις	του	φορέα	και	στις	
εγκαταστάσεις του πελάτη
•	Μαθήματα	εστιασμένα	στις	εφαρμογές
•	Μαθήματα	εστιασμένα	στο	λογισμικό
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το 
www.infraredtraining.com


