
IR Термометър

FLIR TG165



FLIR TG165 - Инфрачерен термометър от ново поколение
Откривате проблеми, недоловими от останалите устройства от този клас продукти

Инфрачервеният термометър TG165 запълва продуктовата ниша между точковите IR термометри и 
легендарните термовизионни камери FLIR. С този термометър от ново поколение се възползвате от 
предимствата на термовизията за локализиране на температурни проблеми, оставащи невидими при 
работа с обикновен точков термометър. Работите по-бързо, по-уверено и знаете, че не пропускате нито 
един проблемен участък.

Оборудван с ексклузивната Lepton® микро термовизионна камера на FLIR, TG165 Ви помага 
да идентифицирате топлинни модели, да правите надеждни измервания, да съхранявате 
информация и изображения с цел изготвяне на доклади. Благодарение на мащабиране 24:1, 
правите точни измервания от безопасно разстояние. Термометърът TG165 има подсилен 
корпус, интуитивни меню-икони, двойно лазерно насочване и е изключително лесен за 
работа. Проектиран от световния лидер в производството на термовизионна техника, TG165 
ще се превърне във Ваш незаменим партньор. 

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

• Визуализация на температурни проблеми

• По-прецизни температурни измервания

• Визулано документиране на измерванията

• Надежден, подсилен корпус

• Прецизен ориентир към мястото за заснемане

• Бързо локализиране на проблеми

• Измерване от безопасно разстояние

• Бюджетно решение за всеки потребител
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Predictive обследване Проблеми в хладилни инсталации Горещи предпазители Обследване на електрически инсталации

Истински термовизионни изображения
– FLIR Lepton предоставя най-доброто качество в този клас

Портативен и ергономичен дизайн
– Балансиран корпус, оребрена ръкохватка

Монтаж на трипод/Ремък за носене 

Лесен за употреба 
– Интуитивни бутони и меню-икони

Здрав и устойчив
–Издържа на изпускане от височина 2 метра

Двойно лазерно насочване
– Маркирайте зоната за измерване

Удобен и функционален спусък
–Активира лазерите и фиксира изображението

Съхранение на изображения и данни
– Сменяема micro SD карта памет, mini USB порт за прехвърляне
   на изображения и зареждане на батерията

ХАРАКТЕРИСТИКИ



СПЕЦИФИКАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЯВКА
TG165        Инфрачервен термометър
TA13    Предпазен калъф за TG165
TA14    Щипка за колан за TG165

www.flir.com/TG165

Инфрачервени температурни измервания
Точност +/- 1.5% или 1.5°С

Обхват от -25 до 380°С

Коефициент на емисия 4 предефинирани, индивидуална настройка от 0.1 до 0.99

Мащабиране (D:S) 24:1

Измервателна резолюция 0.1 °С

Време за реакция 150 милисекунди

Спектрален обхват от 8 до 14 µm

Лазери Двойно лазерно насочване, маркира зоната на измерване

Термовизионни характеристики
Детектор FLIR Lepton® микроболометър, плоска фокална решетка (FPA)

Затвор Вграден автоматичен

Резолюция (В х Ш) 4,800 пиксела (80 х 60)

Спектрален обхват от 8 до 14 µm 

Зрително поле (В х Ш) 50° х 38.6°

Горна температурна граница 127°С (400К)

Термочувствителност 150mK

Честота 9 Hz

Палитри 2 (Grey Scale, Hot Iron) 

Формат на изображенията Bitmap (BMP), вкл. температурна стойност  и коефициент на емисия

Общи характеристики
Размери (В х Ш х Д)  186 х 55 х 94 мм

Дисплей 2.0" TFT LCD

Резолюция на дисплея (Ш х В) 38,720 пиксела (176 х 220)

Батерия Литиевойонна батерия: 3.7V, 2600mAh, зареждане през micro USB

Автоматично изключване Да, с индивидуална настройка и опция за деактивиране

Живот на батерията Стандартна употреба: пет 8-часови работни дни; непрекъсната употреба: 8 часа

Сертификация CE / CB / FCC / FDA

Памет 8GB micro SD карта памет

Работна температура от -10 до 45°С

Тест с изпускане Проектиран за падане от височина 2 метра

Монтаж на трипод 1/4"-20 в основата на дръжката

Гаранция 2 години за продукта (след регистрация)
и 10 години за термовизионния детектор.

Включва Ремък за носене, USB кабел, зарядно устройство (стандарти за САЩ, Англия, 
Европа, Австралия, Канада), 8 GB micro SD карта памет, техническа документация

FULL PRODUCT
WARRANTY*

DETECTOR 
WARRANTY*
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