
FLIR  
TG54/TG56
Точкови инфрачервени термометри

Точковите инфрачервени термометри TG54 и TG56 осигуряват 
безконтактно измерване на повърхностната температура, като можете 
бързо и лесно да измерите недостъпни места. Осигурявайки съотношение 
разстояние към измервана област от 24:1 до 30:1, TG54 и TG56 могат да 
измерват малки обекти от безопасно разстояние. Добавената нова 
функционалност Ви дават възможност да виждате стойността на текущото 
измерване, както и на последните две измервания, едновременно. TG54 и 
TG56 разполагат с цветен дисплей, който улеснява навигацията в менюто 
и настройките, и Ви дава по-добра видимост и ефикасност. TG54 и TG56 са 
винаги готови за употреба устройства с малък размер за ефективно 
измерване на температурата.

Измерване навсякъде.
Лесно измерване на труднодостъпни места от голямо разстояние

• Безконтакно измерване на температурата чрез
инфрачервен (IR) сензор

• 24:1 или 30:1 съотношение разстояние към измервана област, за 
измерване на малки обекти от безопасно разстояние

• Лесно определяне на измерваната зона чрез вградената лазерна показалка

Простота на употреба
Цветен дисплей, лесна навигация

• Графично меню за лесен достъп до настройките

• Лесен избор на коефициент на емисия чрез предварително зададени
стойности и ръчни настройки

• Визуални аларми за висока и ниска температура

Удобна и здрава конструкция
Портативен, с компактни размери

• Здрава индустриална конструкция, устойчива при изпускане от височина до 
три метра

• Ярък прожектор за по-лесна работа при слабо осветление

• Лесна смяна на батерии без допълнителни инструменти
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TG54 и TG56 имат мощен LED прожектор

Лесно определяне на измерваната зона чрез вградена
лазерна показалка



Характеристики

Инфрачервени характеристики TG54 TG56
Отношение Разстояние:обект  (D:S) 24:1 30:1
Обхват -30˚C до 650˚C
Базова точност
Коефициент на емисия

±1˚C или 1% от показанието
Регулируем с 4 предварителни настройки и потребителски режим

Резолюция
Време за реакция

0.1̊ C
≤150 милисекунди

Спектрален обхват 5 до 14 микрона

Сонда с термодройка
Тип - K
Обхват - -30˚C до 650˚C
Базова точност - ±2˚C или 1% от показанието
Измервателна резолюция - 0.1̊ C
Включена сонда с термодвойка тип K - -30˚C до 300˚C

Функции
Минимум / максимум Да
Разлика (Максимум - Минимум) Да
AVG (6k pts running average) Да
Режим Разлика Термодвойка / IR - Да
Аларма
Известяване за аларма

Висока / Ниска
Цветна (Червена / Синя) индикация

Общи
Дисплей (ш x в)
Лазерна ориентация
Гаранция*

1.45” TFT LCD (128 x 128 пиксела)
Единичен лазерен показалец за центъра на измерване, Class 1

5 години
Клас на защите Проектиран за IP56 -
Издръжливост на падане
Време на работа
Захранване
Автоматично изключване
Сертификати
Включва

Проектиран до 3м
8 часа максимум

3 x AAA алкални батерии 
Да, с предварително настроено ниво и опция за забрана

CE / FDA Laser
Връзка за носене, кратко ръководство, ръководство на потребителя (CD), 3 x AAA батерии, (за TG56 термосонда с общо 

предназначение, тип K)

Информация за поръчка UPC EAN
TG54 793950400548 0793950400548

TG56 793950400562 0793950400562

TA60 термосонда с адаптер 793950377604 0793950377604
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Офис София 
Ул. “Стефан Караджа” 7, вх. Б, ет. 1, ап. 14 
Тел: 02/987 49 60 
Факс: 02/987 49 80 
Email: office@acm-bg.com 

Офис Варна 
Ул. “Уста Колю Фичето” 25, вх. Б, ет. 3 
Тел: 052/511 559 
Факс: 052/50 50 51 
Email: office-vn@acm-bg.com 

Офис Стара Загора 
Ул. “Цар Иван Шишман” 77, ет. 4, офис 42 
Тел: 042/601 555 
Факс: 042/604 555 
Email: office-stz@acm-bg.com 




