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FLIR Ex ve Exx-Serisi kameralar olağan kızılötesi  
muayeneler / teşhisler için üstün performans sağlar

T-SERİSİ YÜKSEK PERFORMANS

FLIR T-Serisi kameralar, verimlilik ve piksel çıtasını yükseltiyor
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KOMPAKT PROFESYONEL TERMAL GÖRÜNTÜLEME KAMERASI

FLIRC3 ™

NEDEN FLIR C3? 
Halihazırda termal görüntüleme kullanmakta olan  
yapı ve elektrik profesyonelleri FLIR C3'ün, tespit edilememeleri 
durumunda yüksek maliyete neden olabilecek gizli ısı sorunlarını 
bulmada ne kadar kullanışlı bir alet olduğunu bilirler.  
Ev denetçileri, tesisatçılar, bina yenileyiciler, konut elektrikçileri, 
HVAC teknisyenleri ve çok daha fazlası bu güçlü teknolojiye 
sahip olmak için sıradadır. Tüm kullanıcılar herhangi bir ısısal 
sorunu kaçırmamak için her yere taşıyabilecekleri  kompakt bir 
termal kamera arayışındadırlar. Ayrıca bu termal kamera her 
bütçeye uyacak kadar uygun fiyatlı, hemde işleri doğru şekilde 
yapmalarına yardımcı olacak özelliklere sahip olmalıdır.  
FLIR C3, bunun yanıtıdır.

ISIYI GÖRÜN:  
Aşırı yüklenmiş devre, eksik izolasyon, gevşek bağlantı, nem 
sızması ve diğer görünmez elektrik ve yapı sorunlarının göstergesi 
olabilecek ısı düzenlerini ve sıcaklık farklarını ortaya çıkarın.  
 
ZAMANDAN TASARRUF EDİN:  
Termal görüntüleme, görünmez sorunları hızlı şekilde aramanız 
için temassız, yıkım gerektirmeyen bir yöntem sunar; böylece gün 
içinde daha fazla iş yapabilirsiniz.

ÇALIŞMANIZI BELGELEYİN:  
FLIR C3'ün gördükleri tartışılmaz. Dahili FLIR Tools raporlama 
yazılımını kullanmak, termal görüntülerle; gerekli onarımları 
doğrulayabilmenizi ve proje öncesi/sonrası karşılaştırma 
sağlayarak işin doğru şekilde tamamlandığını kanıtlamanızı sağlar.

REKABETTE ÖNE ÇIKIN:  
C3, Wi-Fi özelliklidir; böylece ikna edici termal görüntüleri 
müşterilerle anında paylaşabilirsiniz. Buna teknik uzmanlığınızı 
ekler ve müşterilerinizin başvuru seçimi haline gelirsiniz.

ÖZELLIKLİ

TERMAL GÖRÜNTÜLEME 
MALİYETLİ 
GİZLİ SORUNLARI 
ORTAYA 
ÇIKARIR



GÜÇLÜ TERMAL GÖRÜNTÜLEME CEBİNİZDE

Duvardaki Sıcak Boru Çatı Denetimleri Eksik İzolasyon Cepte Taşınabilir Elektriksel Sıcak Noktalar Radyant Zemin IsıtmaHVAC Sorunlarını Giderme
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ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

Hafif ve ince profil

Parlak 3" dokunmatik ekran

Entegre LED çalışma ışığı ve flaş

Büyük görüntü alma düğmesi termal,  
görünür ve MSX modunda JPEG 
kaydeder.

Kolay erişilebilen açma-kapatma 
düğmesiyle hızlı açılır

USB Micro-B Dosya ve Veri Aktarımı

Görünür Kamera

Termal Kamera

Sezgisel Kullanıcı Arayüzü 

Wi-Fi
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FLIR C3; yapı denetimleri, tesis bakımı işleri, HVAC veya elektrik onarımı 
işleri gibi çeşitli alanlarda çalışanlar için çok kullanışlı bir alet olarak 
tasarlanmış tam özellikli, cep tipi bir termal kameradır. Bu alet yanınızda 
olduğunda, ısınmış sigortaları, soğuk hava sızıntılarını, sıhhi tesisat 
sorunlarını ve daha fazlasını tespit etmeye hazır durumda olursunuz.

MSX® gerçek zamanlı görüntü geliştirme, bir alanda maksimum 
veya minimum sıcaklıkları ölçme ve Wi-Fi bağlantısı, C3'ün en 
önemli özelliklerinden birkaçıdır. Bu özellikler sayesinde hızlı bir 
şekilde sorunları tespit edip görüntüleri paylaşabilir ve onarımları 
belgeleyebilirsiniz.

TEMEL AVANTAJLAR:

• Çıplak gözle göremeyeceğiniz ısı sorunlarını görür 

• Dijital anında görüntü paylaşımı için Wi-Fi özelliği 

• Alan ölçüm kutusu, en sıcak veya en soğuk noktayı  
 (maks./min.) ölçer 

• -10°C - 150° C aralığındaki sıcaklıkları yakalar 

• Sayılar, etiketler ve daha fazlasını görmek için MSX® ayrıntısı 

• Durumu ortaya çıkarmanıza yardımcı olmak için radyometrik  
 JPEG dosyaları kaydeder 

• Kolay görüntüleme için otomatik yönlendirme 

• Her yere yanınızda taşıyın

• Herkesin bütçesine uygun satış fiyatı 

• Ücretsiz FLIR Tools analiz ve raporlama yazılımı 
 
• C3 taşıma çantası dahil 


