
FLIR TG165
Инфрачервен термометър

Инфрачервеният термометър FLIR TG165 намалява 
продуктовата дистанция между обикновените точкови IR 
термометри и легендарните термовизионни камери на FLIR. 
Оборудван с ексклузивният микро термо сензор Lepton®, 
термометърът TG165 позволява визуализация на топлината, 
като Ви насочва към мястото, което ще даде най-точно 
температурно измерване. С TG165 лесно откривате горещи и 
студени точки за бързо локализиране на налични проблеми. 
Функцията за запаметяване на изображенията помага както за 
нагледно обяснение на ситуацията пред клиенти, така и за 
изготвяне на доклади.

Виж топлината с Heat°™ - бързо локализиране на 
проблемите
Иновативен термовизионен сензор Lepton® от FLIR

• Моментно откриване на горещи обекти и лесна ориентация за мястото, 
което ще даде най-точно температурно измерване

• Елиминира нуждата от налучкване
• 24:1 мащабиране за измервания от безопасно разстояние

Лесна употреба
Включвате и започвате работа след секунди

• Лесен за работа, без необходимост от обучение

• Лесно запаметяване на информация и изображения

• Бърз пренос на изображения чрез USB или Micro SD карта памет

Подсилен и надежден корпус
Проектиран за работа в неблагоприятни околни условия

• Издържа на изпускане от височина 2 метра

• Ексклузивен гаранционен срок: 2 г. за продукта (след регистрация) и 10 г. за 
термовизионния детектор

• Компактен и лесен за пренос
Механично прегряване

Локализиране на проблеми в
електро инсталации

Гореща тръба в стена

Проблеми с охлаждането

www.flir.com/TG165
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Информация за заявка

TG165        Инфрачервен термометър
ТА13           Предпазен калъф за TG165
TA14           Щипка за колан за TG165

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

Обхват от -25 до 380°С

Коефициент на емисия 4 предварително програмирани нива с възможност за 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, което маркира зоната на измерване

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

Затвор Вграден, автоматичен

Резолюция на изображенията 4800 пиксела (80 Х 60)

Спектрален обхват от 8 до 14 µm

Зрително поле 50° х 38.6°

Горен температурен обхват 127°С (400К)

Термочувствителност 150mK

Честота 9 Hz

Палитри 2 (Grey Scale, Hot Iron) 

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

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

Тип дисплей 2" TFT LCD

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

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

Автоматично изключване Да, с индивидуална настройка и опция за деактивиране

Живот на батерията При стандартна употреба: пет 8-часови работни дни;
При 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

Монтиране на трипод Да, 1/4"-20 в основата на дръжката

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

Комплекта включва
Ремък за носене, USB кабел, зарядно устройство (стандарти за САЩ, 

Англия, Европа, Австралия, Канада), 8 GB micro SD карта памет, 
техническа документация

За допълнителна информация и заявки, 
може да се свържете с най-близкия 
представител на оторизирания за 
територията на България дистрибутор:
„АСМ“ ООД

СТАРА ЗАГОРА
6000 Стара Загора
ул. "Цар Иван Шишман" 77
+359 42 601 555
office-stz@acm-bg.com

ВАРНА
9027 Варна
ул. "Уста Колю Фичето" 25Б
+359 52 505051
office-vn@acm-bg.com
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