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FLIRC3 ™

PROČ FLIR C3? 

Stavební odborníci a elektrotechnici, kteří už používají nekterý  
z přístrojů pro termografické zobrazování, vědí, že jde o velmi 
užitečný nástroj při hledání skrytých problémů, které mohou být v 
důsledku velmi nákladné, pokud zůstanou delší dobu neodhaleny. 
Pracovníci z oblasti inspekce nemovitostí, instalatéři, stavební 
restaurátoři, elektrikáři, odborníci na vzduchotechniku i jiní již tuto 
technologii pro svou práci vyžadují. Potřebují termokameru, která je 
dostatečně kompaktní, aby ji mohli mít stále u sebe a být tak vždy 
plně vybaveni pro výkon své práce. Na trhu existuje jedna taková 
termokamera, která je cenově dostupná a zároveň vybavená všemi 
potřebnými funkcemi pro kvalitní výkon dané práce. Jedná se 
termokameru FLIR C3.

VYHLEDEJTE ZDROJ TEPLA:  
Odhalte zdroje tepla a teplotní rozdíly, které mohou znamenat 
přetížené obvody, chybějící izolaci, uvolněné spoje, průnik vlhkosti  
do konstrukce a další neviditelné elektrické nebo stavební problémy.  
 
UŠETŘETE SVŮJ ČAS:  
Termografické zobrazování poskytuje nekontaktní, nedestruktivní 
způsob, jak rychle najít skryté problémy a být tak efektivnější ve své 
práci.

ZDOKUMENTUJTE SVOU PRÁCI:  
Zabráníte tak pochybám, o tom co jste pomocí termokamery FLIR 
C3 viděli. Dodávaný software pro dokumentaci FLIR Tools vám 
prostřednictvím termografických snímků pomůže identifikovat místa 
potřebných oprav a poskytnout důkaz o tom, jaký stav byl před a po 
opravě a že práce na projektu byla odvedena správně.

NABÍDNĚTE NĚCO NAVÍC VE SROVNÁNÍ S 
KONKURENCÍ:  
Termokamera Flir C3 je vybavena možností bezdrátového připojení, 
takže pořízené termografické snímky můžete okamžitě sdílet se 
svými zákazníky. Tuto schopnost můžete přidat ke svým odborným 
znalostem a může se tak stát důvodem, proč zákazník vyhledá právě 
vaše služby.

KONEKTIVITA

TERMOGRAFICKÉ 
ZOBRAZENÍ
ODHALUJE 
NÁKLADNÉ SKRYTÉ

PROBLÉMY



VÝKONNÉ TERMOGRAFICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ PŘÍMO VE VAŠÍ KAPSE

Detekce teplovodního potrubí 
ve stěně

Kontrola střech Chybějící izolace Kapesní velikost Přehřátá místa  
elektrických rozvodů

Podlahové vytápěníŘešení problémů se 
vzduchotechnikou

FULL PRODUCT
WARRANTY*

DETECTOR 
WARRANTY*
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HLAVNÍ FUNKCE:

Lehká a tenká

Jasný 3” dotykový displej

Integrované přisvětlovací světlo a blesk

Velké tlačítko spouště ukládá 
termografický, standardní a MSX  
snímek do jednoho snímku ve  
formátu JPEG

Snadno přístupné tlačítko zapnutí/ 
vypnutí rychle zapne kameru

Přenos souborů a dat pomocí  
USB Micro-B

Standardní kamera

Termografická kamera

Intuitivní uživatelské rozhraní 

Wi-Fi
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FLIR C3 je plně vybavená, kapesní termokamera, na kterou se 
můžete spolehnout při inspekci budov, údržbě objektů, opravách 
vzduchotechniky nebo elektrotechniky. Můžete ji mít neustále při sobě, 
abyste mohli kdykoliv najít přehřáté pojistky, únik studeného vzduchu, 
instalatérské problémy a jiné nedostatky.

Mezi hlavní přednosti termokamery C3 patří technologie MSX® pro 
vylepšení termografických snímků v reálném čase, měření maximální 
nebo minimální teploty oblasti, Wi-Fi připojení – takže můžete rychle 
najít skryté problémy, sdílet snímky a zdokumentovat opravy.

HLAVNÍ VÝHODY: 
• Zobrazení tepelných problémů, které nelze identifikovat pouze  
 pomocí zraku 

• Wi-Fi konektivita pro okamžité sdílení (P2P) snímků 

• Měřicí oblast ukazuje nejteplejší nebo nejchladnější místo (max./min.) 

• Měření teploty od -10 °C do 150 °C 

• Technologie MSX® umožňující zobrazit detaily jako jsou čísla, štítky a jiné 

• Ukládání radiometrických obrázků JPEG pro snadnou dokumentaci 

• Automatická orientace zobrazení pro snadné prohlížení 

• Možnost nosit kameru neustále u sebe, připravenou k použití

• Příznivá doporučená maloobchodní cena vyhoví vašim rozpočtovým  
 omezením 

• Bezplatný software pro analýzu a vytváření zpráv FLIR Tools 
 
• Včetně pouzdra C3 


