
Пригответе се за отлична термовизионна производителност, 
базирана на 50 години опит. Със своя забележителен обхват, 
разолюция до 3.1 мегапиксела и персонални настройки, T1K е 
проектирана да бъде върховният инструмент в термографията.

За най-ясните изображения, най-точната температура и най-голяма 
гъвкавост - T1K е еманацията на 50 години опит в термографията.

Изключителна производителност 
Когато имате нужда от най-точното измерване на 
температурата, от широкоъгълен до телеобектив

• Оптическата система FLIR OSX™ Precision HDIR позволява точно
измерване на температурата от двойно по-голямо разстояние

• Непрекъснат автофокус независимо от вашето движение

• Съвременна оптична система OSX гарантира точни измервания
при неблагоприятни условия

• Уникалния обектив елиминира грешката от топлинни източници
извън зрителното поле

Изключителна яснота на изображенията
Извънредно чувствителен детектор, подпомогнат от 
процесорната мощ на UltraMax™

• Детектор с резолюция 1024 x 768 пиксела предлага най-добрата
резолюция сред преносимите термовизионни камери на FLIR

• Изкключителна термочувствителност < 0.02°C при +30°C, два
пъти по-добра от индустриалния стандарт

• Учетворяване на резолюцията с UltraMax™ до 3.1 мегапиксела,
за по-добра детайлност и точност

• Добавяне на детайли от цифровото изображение чрез 
фирмената технология MSX®

Функции и потребителски интерфейс, 
създаден за експерти
Компактния дизайн, интуитивния потребителски 
интерфейс и незабавното изготвяне на доклад 
улесняват работата и подобряват продуктивността

• Програмируеми бутони позволяват конфигуриране на камерата
според нуждите на оператора

• Динамичното управление на фокуса се настройва според
движенията Ви за заснемане на перфектни изображения

• Радиометричен видео запис с максимална резолюция и кадрова
честота за подробен анализ

• Вграденото приложение за генериране на доклади One-click
Rapid Report™ позволява бързо споделяне на изображения и
анализи

www.flir.com/T1K

Прегряващ прекъсвач в подтсанция

Горещ главен трансформатор

Повредена трансформаторна намотка на фона на 
студеното небе

FLIR T1K
HD Термовизионна камера



Характеристики

Покрива 2 години за камерата,
5 години за батерията и
10 години за детектора

*след регистрация на продукта на 
www.flir.com

Модел FLIR T1020

Оптически характеристики
Инфрачервен сензор
Термочувствителност/NETD
Обективи
Минимално фокусно разстояние

1024 × 768 (786,432 измервателни пиксела)
< 0.02°C при +30°C

12°, 28°, 45°, 3x приближение
0.2m до 0.8m., в зависимост от обектива

Честота на опресняване 30 Hz
Спектрален обхват 7.5 - 14 µm
4.3” дисплей 800 x 480 пиксела
Автоматична ориентация Да
Touch screen Да

Визуализиране на изображения
Термографско изображение Да
Фотографско изображение Да
UltraMax™

MSX®

Уникален процес за учетворяване броя на пикселите, до 3.1 мегапиксела
Добавя визуални детайли към термографското изображение

Галерия Да

Измервания
Точност ±2°C или 2% от показанието, което е по-голяно, при 25°C номинал

Анализ на измерванията
Измервателни инструменти
Корекция на емисията
Корекция на измерванията

10 спотметъра, 5+5 зони (правоъгълник, кръг) с мин./макс./средна стойност
Променлива от 0.01 до 1.0 или избираема от списък с материали

Коефициент на емисия, отразена температура, относителна влажност, атмосферна 
температура, разстояние до обекта, компенсация за външна IR оптика

Цветни палитри Желязо, Дъга, Дъга висок контраст, Бяло горещо, Черно горещо, Арктик, Лава

Съхранение
Медия за съхранение
Формат на изображенията

Сменяема SD карта памет (Class 10)
Стандартен JPEG, включително цифрова снимка и измервателни данни

Видео запис/възпроизвеждане
Радиометричен IR видео запис
Нерадиометричен IR видео запис
Радиометрично IR възпроизвеждане
Нерадиометрично IR възпроизвеждане

Радиометричен запис в реално време върху SD карта памет
H.264 върху SD карта памет

Радиометрично възпроизвеждане в реално време през USB
H.264 видео възпроизвеждане през Wi-Fi или USB

Цифрова камера
Цифрова камера
Лампа

Зрителното поле се адаптира към IR обектива
Вградена LED лампа

Допълнителна информация
USB, тип конектор
Батерия
Време на работа на батерия
Система за зареждане на батерията
Време за зареждане
Работа на външно захранване

Управление на захранването
Температура на съхранение
Тегло

USB Micro-AB за трансфер на данни от/към PC/Некомпресиран видеопоток
Презареждаема Li-ion polymer батерия

> 2.5 часа при 25°C
В камерата (AC адаптер или 12 V от автомобил) или зарядно устройство с две гнезда

2.5 часа за 90% от капацитета
AC адаптер, 90-260 VAC input, 50/60 Hz или 12 V от автомобил  

(кабел със стандартен накрайник за запалка, опция)
Опция за автоматично изключване, настройва се от потребителя

от -40°C до +70°C
1.9 кг до 2.1 кг, в зависимост от избрания модел обектив

Монтиране на триножник UNC ¼”-20

Комплекта включва:
Инфрачервена камера
Батерии (2 броя)
Зарядно за батерия
HDMI-HDMI кабел

Куфар за пренасяне
Голям окуляр
Капачка за обектив
Връзка за носене

Захранващ кабел
USB кабел, Standard A to Micro-B 
Сетификат за калибриране 
Лицензна карта за FLIR Tools+

Ръководсто на CD-ROM
Печатно ръководство
Bluetooth слушалка с микрофон
SD карта памет

www.flir.com/T1K
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