
 

 

KAMERA TERMOWIZYJNA Z WYBODWANYM 

WIZJEREM 

FLIR Seria T-800 ™
 

 

Seria kamer FLIR T800 to nowy standard w zakresie narzędzi 

do zapobiegania awarii dla profesjonalistów, 

elektromechaników, energetyków, inżynierów oraz 

specjalistów w diagnostyce budynków. Kamery FLIR T840 oraz 

T860 oferują opcjonalny moduł drogi inspekcji, który przyspiesza 

gromadzenie danych i raportowanie, pomagając użytkownikom 

planować inspekcje, a następnie katalogować dane według 

lokalizacji. Zintegrowany wizjer, jasny 4-calowy kolorowy 

wyświetlacz LCD oraz przemyślana ergonomiczna konstrukcja 

umożliwiają inspektorom wygodne badanie sprzętu pod kątem 

oznak awarii - nawet w trudnych warunkach oświetleniowych . 

Zaawansowane funkcje, takie jak 1-Touch Level / Span I 

autofocus wspierany laserowo, zapewniają, że kamera za każdym 

razem wykonuje dokładne pomiary temperatury. Utrzymuj stały 

czas pracy dzięki regularnym procedurom konserwacji dzięki tej 

elastycznej i innowacyjnej kamerze IR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POPRAWA WYDAJNOŚCI 
PRACY 
Droga inspekcji wbudowana w kamerze  i nowe 

oprogramowanie pomagają w grmadzeniu krytycznych 

danych i zarządzaniu nimi 

 
• Twórz i wpowadź do kamery trasy inspekcji 

w celu usprawnienia kontroli krtycznych 

zasobów w zakładzie 

• Aktywizacja danych termogram i zdjęcie 

rzeczywiste w logicznej sekwencji dla szybszej 

konsewacji zapobiegawczej 

• Automatyzacja zarządzania danymi i 

raportowania poprzez łatwe przesyłanie 

uporządkowanych plików do FLIR 

Thermal Studio  

 

 
UNIKAJ KOSZTOWNYCH 
AWARII  
Oceń pracę urządzeń w dużym 

nasłoneczenieniu w trudnych warunkach 

pomiarowych 

 

• Dostosuj się do każdego środowiska pracy 

dzięki żywemu 4-calowemu wyświetlaczowi  

• wizjer w kształcie okaObraz dostępny przez 

obracany obiektyw w kącie 180 stopni. 

Ergonomiczna konstrukcja wpływa na jakość 

pracy. 

• Dokładny pomiar małych obiektów z dużej 

odległości za pomocą opcjonalnego 

teleobiektywu 6 ° 

 

NO 1-TOUCH WITH 1-TOUCH 

 
PODEJMUJ SZYBKO 
WAŻNE DECYZJE 
Oszczędzaj czas i szybciej udostępniaj dane, aby 
zwiększyć wydajność 

 
• Zapewnij dokładny pomiar dzięki 

laserowemu autofokusowi, 

jednoprzyciskowemu zakresowi  

• Unikaj błędów pomiarowych dzięki 

alogoytmowi FLIR Vision Processing 

łączacej MSX i UltraMax oraz najlepszemu 

algorytmowi filtrowania obrazu 

• Zoptymalizuj przepływy pracy dzięki funkcjom 

raportowania, takim jak wbudowane adnotacje 

głosowe, konfigurowalne foldery robocze i 

synchronizacja Wi-Fi z aplikacją FLIR Tools®



SPECYFIKACJA 
 

  
 
 

Specifications are subject to change without notice. 
For the most up-to-date specs, go to www.flir.com 

Kamera termowizyjna, obiektyw, osłona obiektywu przód/tył, ścierka, osłona wizjera, akumulatory (2 szt.), 
zasilacz-ładowarka, 15 W/3 A zasilacz, paski (lens cap, neck), kable (USB 
2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to USB Type-C,USB Type-C to HDMI and PD adapter ), 8 GB SD card, 
dokumumentacja drukowana 

 
 

CORPORATE 
HEADQUARTERS 
FLIR Systems, Inc. 
27700 SW Parkway Ave. 
Wilsonville, OR 97070 
USA 
PH: +1 866.477.3687 

 
LATIN AMERICA 
FLIR Systems Brasil 

Av. Antonio Bardella, 320 
Sorocaba, SP 18085-852 
Brasil 
PH: +55 15 3238 8070 

Euro Pro Group Renata Gonet 

Ul. Jałowcowa 1 

58-200 Dzierżoniów 

www.europro.com.pl 

tel. 697 790 707 

 
CANADA 
FLIR Systems, Ltd. 

3430 South Service Road, Suite 103 
Burlington, ON L7N 3J5 
Canada 
PH: +1 800.613.0507 

 
 
 
 

www.flir.com 
NASDAQ: FLIR 

Equipment described herein is subject to US export 
regulations and may require a license prior to export. 
Diversion contrary to US law is prohibited. Imagery for 
illustration purposes only. Specifications are subject to 
change without notice. ©2019 FLIR Systems, Inc. All 
rights reserved. 08/27/19 
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Pomiary i analiza 

Wskaźnik laserowy Tak 

Dalmierz laserowy Tak; dedykowany przycisk, widoczny na ekranie 

Pomiary na żywo Tak; pomiar powierzchni w  m² lub  ft² 

Adnotacje 

Trasa inpekcji Plik tworzony w FLIR Thermal Studio Pro przy użyciu FLIR 
Route Creator plug-in 

Głos Możliwość nagrrania 60 sekund komentarza głosowe 

(kamera ma mikrofon) lub poprzez Bluetooth® 

Tekst Predefiniowana lista lub z dotykowej klawiatury 

Szkicowanie Na termogramach poprzez ekran dotykowy 

GPS Automatyczne tagowanie zdjęć 

METERLiNK® Tak; poprzez METERLiNK-przesył pomiarów do kamer 

Przechowywanie danych 

Zapis zdjęć Wymienna karta pamięci 

Format plików Standardowy JPEG z zapisanymi temperaturami 

Time lapse (podczerwień) 10 sekund do 24h 

Nagrywanie i streaming 

Radiometryczne wideo W czasie rzeczywistym (.csq) 

Nie radiometryczne wideo H.264 na kartę pamięci 

Streaming radiometryczny kompresowany, przez UVC 

Streaming nie radiometryczny H.264, MPEG-4 over Wi-Fi; MJPEG over UVC or Wi-Fi 

Interfejsy komunikacji USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort 

Wyjście wideo DisplayPort 

Dodatkowe infomacje 

Języki 21 

Typ akumulaotra Li-ion battery, ładowany w kamerze lub osobnej ładowarce 

Czas pracy Około 4 godziny w 25°C (77°F) 

Temperatura pracy -15°C to 50°C (5°F to 122°F) 

Wstrząs/Wibracje/Szczelność 25 g (IEC 60068-2-27) / 2 g (IEC 60068-2-6) / IP54 

Bezpieczeństwo EN/UL/CSA/PSE 60950-1 

Waga (z akumulatorem) 1.4 kg (3.1 lbs) 

Wymiary  150.5 × 201.3 × 84.1 mm (5.9 × 7.9 × 3.3 in) 

Zestaw zawiera 

 

Typ kamery T840 T860 

Rozdzielczość detektora 464 × 348 (161,472 pixels, 

645,888 with UltraMax ® ) 

640 × 480 (307,200 pixels, 

1,228,800 with UltraMax® ) 

Wielkość piksela 17 μm 12 μm 

Zakres mierzonych temperatur -20°C to 120°C (-4°F to 
248°F); 0°C to 650°C (32°F 
to 1202°F); 300°C to 1500°C 
(572°F to 2732°F) 

-20°C to 120°C (-4°F to 
248°F); 0°C to 650°C (32°F 
to 1202°F); 300°C to 2000°C 
(572°F to 3632°F) 

Zoom cyfrowy 1-6× ciągły 1-8× ciągły 

Tryb macro (dla optyki 24°) 71 µm minimalna ostrość 50 µm minimalna ostrość 

Dane detektora 

Detektor typ Niechłodzony mikrobolometr 

Czułość termiczna/NETD <30 mK @ 30°C (42° lens) 

Zakres widma 7.5–14.0 µm 

Częstotliwość 30 Hz 

Identyfikacja obiektywu Automatyczna 

F-number f/1.1 (42° lens) f/1.3 (24° lens), f/1.5 (14° lens), f/1.35 (6° lens) 

Ostrość Continuous with laser distance meter (LDM), One-shot LDM, 
One-shot contrast, manual 

Minimalna odległość ostrzenia Obiektyw 42°: 0.15 m 
Obiektyw 24° : 0.15 m; w trybie macro    
Obiektyw 14° lens: 1.0 m 
Obiektyw 6° lens: 5.0 m 

Przyciski programowalne 2 

Prezentacja obrazu 

Ekran 4 calowy, 640 × 480 pixeli dotykowy LCD z 
wbudowanym z autoorientacją 

Kamera cyfrowa 5 MPx z lampą LED 

Palety kolorów Żelazo, Szary, Tęcza, Arktyczny, Lava, Tęcza HC 

Tryby obrazu Podczerwień, rzeczywisty, MSX®, Obraz w obrazie 

Obraz w obrazie Skalowalny i ruchomy 

UltraMax ® Aktywowany w menu i procesowany w FLIR Tools® 

Pomiary i analiza 

Dokładność ±2°C (±3.6°F) lub ±2% odczytu 

Punkt i prostokąt 3 w trybie na żywo 

Sekcja pomiarów Brak pomiaru, Punkt centralny, Gorące miejsce, Zimne 
miejsce, Użytkownik 1, Użytkownik 2 

 

http://www.flir.com/
http://www.europro.com.pl/
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