
OBJEVTE 
MAXIMÁLNÍ 
VÝKON FLIR

ŘADA T
TERMOGRAFICKÉ KAMERY PRO 
PREDIKTIVNÍ ÚDRŽBU



K zajištění spolehlivého provozu 
zařízení potřebujete výkonné 
nástroje pro řešení problémů, 
abyste mohli rychle identifikovat a 
ohlásit problémy. Toto jsou důvody, 
proč jsou infračervené kamery 
FLIR nepostradatelné. Umí zobrazit 
neviditelné teplo, které vzniklo 
v důsledku elektrického odporu, 
mechanického opotřebení a jiných 
příčin – dostatečně brzy na to, 
abyste pomohli zajistit bezpečný 
provoz vašich zařízení a vyvarovali 
se nákladných prostojů. Žádná jiná 
řada termovizních kamer nedokáže 
tak snadno zachytit a sdílet 
výsledky zjištění jako řada T.

ŘADA T
PRVOTŘÍDNÍ 
TERMOGRAFICKÉ 
KAMERA

 OPTIMÁLNÍ ERGONOMIE

• Otočný optický blok lze nasměrovat o 120° 
nahoru a dolů pro snazší zaměření a zobrazení

• Automatické otáčení přepíná zobrazení údajů 
o měření teploty na výšku nebo na šířku

• Nejrychlejší automatické ostření a ruční 
ovládání pro přesné pořizování snímků

• Modely T640 a T660 jsou vybaveny 
nepřetržitým automatickým ostřením pro 
automaticky ostré zobrazení bez ohledu na to, 
kam míříte

 ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY

• Nástroje ovládané přes dotykový 
displej – stejně intuitivní jako na 
smartphonu

• Jednoduchá tlačítka pro přístup 
k rozhraní i s nasazenými 
rukavicemi

• Vestavěný kompas a GPS 
ukazující směr a polohu

• Světla LED k osvětlení tmavších 
míst a laserové ukazovátko k 
označení poloh

• Snadné vkládání hlasových/
textových poznámek a náčrtků 
do radiometrických snímků

 RYCHLÁ KOMUNIKACE

• Aplikace FLIR Tools Mobile umožňuje spojení s produkty řady T 
pomocí smartphonů a tabletů pro okamžité analyzování a sdílení 
snímků z místa pořízení plus streamování videa a vzdálené ovládání 
pro bezpečnější monitorování

• Technologie MeterLink® přenáší data FLIR T&M do kamery, pro 
okamžité začlenění do snímků a zpráv

• Software FLIR Tools pro počítače a systém Mac OS nabízí funkce 
pokročilé dokumentace a aktualizace firmwaru kamery

• Radiometrické záznamy na paměťovou kartu



 UŽITEČNÉ DOPLŇKY

• Řada výměnných pokročilých 
objektivů

• Dodatečné baterie  
a nabíječky

• Náhradní kabely a karty SD
• Pouzdra na kameru a  

adaptéry pro stativ
• IR okna FLIR

 ŠPIČKOVÉ ROZLIŠENÍ A CITLIVOST

• Nativní rozlišení až 640 x 480
• Termografické rozlišení až 1,2 Mpx s funkcí UltraMax™ – čtyřnásobné vylepšení
• Funkce MSX® vylepšující živé video, uložené snímky a snímky UltraMax
• Prvotřídní citlivost až do <0,02 °C pro mimořádnou kvalitu snímků
• Kalibrováno pro teploty až do 2 000 °C

HLEDÁČEK PRO JASNÉ SVĚTELNÉ PODMÍNKY



NÁSTROJE FLIR PRO  
 POČÍTAČ A SYSTÉM 
MAC OS
Včetně softwaru pro 
hloubkovou analýzu snímků, 
tvorbu zpráv a další funkce.

INTUITIVNÍ DOTYKOVÝ 
DISPLEJ
Klepněte na displej nebo 
tlačítka pro rychlý přístup k 
nástrojům pro měření teploty, 
parametrům, režimům 
zobrazení a dalším funkcím.

T460

3,5" jasný dotykový displej pro 
rychlý přístup ke snímkům, 
nástrojům kamery a analýzám.

Joystick a velká 
podsvícená tlačítka pro 
ovládání v rukavicích.

APLIKACE FLIR TOOLS 
MOBILE

T660

Velký 4,3" kapacitní 
dotykový displej rychle 
přibližuje nástroje na 
dosah vaší ruky.

Pomocí hledáčku T640 
jsou průzkumy ve velmi 
jasných prostředích ještě 
jednodušší.

METERLINK

METERLINK 
Automatické 
ukládání hodnot z 
měřičů podporujících 
funkci MeterLink do 
termovizních snímků.

ŘADA T 
ŠPIČKOVÉ 
FUNKCE



Kamery FLIR T420, T440 a T460 nabízejí ostré termografické rozlišení 
76 800 pixelů, vylepšené snímky UltraMax, vyměnitelné špičkové 
objektivy pro požadované zobrazení a rozměry plus vysoce produktivní 
nástroje, které vám pomohou zvládnout náročné pracovní zatížení.

T420, T440 A T460

3,5" JASNÝ DOTYKOVÝ 
DISPLEJ

AUTOMATICKÉ OSTŘENÍ / 
FOTOGRAFOVÁNÍ

LED SVĚTLO A LASEROVÉ 
UKAZOVÁTKO

3,1MPX FOTOAPARÁT PRO 
VIDITELNÉ OSVĚTLENÍ

MANUÁLNÍ 
OSTŘENÍ



Model T600 produkuje ostré termografické snímky v rozlišení 480 x 360, zatímco 
modely T620, T640 a T660 poskytují nejvyšší přesnost, jakou ruční IR kamery 
FLIR nabízejí, s rozlišením 640 x 480 (307 200 pixelů) plus funkci vylepšených 
snímků UltraMax. Čím větší je rozlišení, tím snadněji uvidíte, najdete a spolehlivě 
změříte tepelné problémy u menších, vzdálených objektů.

T600, T620, T640 A T660

VELKÝ 4,3" KAPACITNÍ 
DOTYKOVÝ DISPLEJ

HLEDÁČEK U MODELŮ T640 A T660

AUTOMATICKÉ OSTŘENÍ 
/ FOTOGRAFOVÁNÍ 

5MPX DIGITÁLNÍ 
FOTOAPARÁT

MANUÁLNÍ 
OSTŘENÍ

LED SVĚTLA A LASEROVÉ 
UKAZOVÁTKO



VYLEPŠENÍ S TECHNOLOGIÍ MSX
Patentované multispektrální dynamické zobrazení (MSX) z dílny 
společnosti FLIR prakticky vyleptává důležité detaily z reálného 
snímku na termografické snímek, abyste rychle viděli problémová 
místa a měli k dispozici přesné údaje o měření teploty. 

BEZ MSX

S MSX

Díky technologiím UltraMax a 
MSX představují kamery řady 
T nejvýkonnější nástroje pro 
infračervené zobrazování a 
bezkontaktní měření teploty na 
trhu, navíc v kompaktním, snadno 
použitelném provedení.

ULTRAMAX
Nová technologie FLIR UltraMax je 
unikátní technika pro zpracování obrazu, 
se kterou můžete vytvářet zprávy se 
snímky, které mají až čtyřnásobný počet 
pixelů a o 50 % menší šum, abyste mohli 
přibližovat i menší objekty a měřit je 
přesněji než kdy dříve. 

ŘADA T
ŠPIČKOVÉ 
ROZLIŠENÍ

BEZKONKURENČNÍ ROZLIŠENÍ A 
PŘESNÉ MĚŘENÍ I PŘI ZOOMU 8X



SPECIFIKACE

ZÁRUKA FLIR 2-10
Na všechny kamery řady T se vztahuje naše revoluční 
záruka FLIR 2-10, pokud se zaregistrujete do 60 dnů od 
zakoupení.
· 2 roky na součásti kamery a práci
· 10 let na infračervený detektor
Pouze společnost FLIR vám poskytne bezstarostné 
používání výrobku, protože pouze FLIR vyrábí všechny 
důležité součásti kamery vlastními silami.

Model T420 T440 T460 T600 T620 T640 T660

Termografické rozlišení 76 800 (320 × 240) 172 800 (480 × 360) 307 200 (640 × 480)

Termografické citlivost <0,04 °C při 30 °C <0,03 °C při 30 °C <0,04 °C při 30 °C <0,03 °C při 30 °C <0,02 °C při 30 °C

Přesnost +/-2 °C (+/-3,6 °F) nebo +/-2 % naměřené hodnoty, podle toho, která je větší, při 
nominální teplotě 25 °C (77 °F)

+/-1 °C (+/-1,8 °F) nebo +/-1 % naměřené 
hodnoty v omezeném teplotním rozsahu; 

±2 °C (±3,6 °F) nebo 2 %, podle toho, 
která je větší, při nominální teplotě 25 °C 

(77 °F).

+/-2 °C (+/-3,6 °F) nebo +/-2 % naměřené hodnoty, podle toho, která je větší, při nominální teplotě 25 °C (77 °F) +/-1 °C (+/-1,8 °F) nebo +/-1 % naměřené 
hodnoty v omezeném teplotním rozsahu; 

±2 °C (±3,6 °F) nebo 2 %, podle toho, 
která je větší, při nominální teplotě 25 °C 

(77 °F).

Teplotní rozsah -20 až 650 °C (-4 až 1 202 °F)  
S možností až 1 200 °C (2 192 °F)

-20 až 1 200 °C (-4 až 2 192 °F) -20 až 1 500 °C (-4 až 2 732 °F) -40 až 650 °C (-40 až 1 202 °F) -40 až 650 °C (-40 až 1 202 °F)  
S možností až 2 000 °C (3 632 °F)

-40 až 2 000 °C (-40 až 3 632 °F)

Režimy měření 7 předvoleb: středový bod; horký bod 
(box max.); studený bod (box min.); 3 

místa; horký bod – bod (box max. + bod + 
delta); horký bod – teplota (box max. + ref. 

teplota + delta); žádná měření

6 předvoleb: středový bod; horký bod (box max.); studený bod (box min.); žádná 
měření;  

2 uživatelské předvolby

6 předvoleb: středový bod; horký bod (box max.); studený bod (box min.); žádná měření; 2 uživatelské předvolby

UltraMax • • • • • •

Radiometrický záznam CSQ na paměťovou kartu CSQ na paměťovou kartu

Uživatelské předvolby • • • • • •

Snímková frekvence 60 Hz 30 Hz

Výběr objektivů 6°, 15° tele, 45° a 90° širokoúhlý; makro: 100 μm, 50 μm 25°, 7°a 15° tele, 45° a 80° širokoúhlý; makro: 100 μm, 50 μm, 25 μm 

Ostření Manuální a automatické Manuální a automatické Manuální, automatické a nepřetržité

Velikost displeje 3,5” 4,3”

Dotykový displej • • • Kapacitní dotykový displej

Hledáček • •

Integrovaný vizuální fotoaparát 3,1 Mpx 5 Mpx

Digitální zoom 4× 8× 4× 8×

Kompas • • • • • •

GPS • • •

Náčrtek na infračervený/reálný snímek Kreslení a přidávání předdefinovaných značek Kreslení a přidávání předdefinovaných značek

 ÚPLNÉ SPECIFIKACE KAMER ŘADY T NAJDETE NA STRÁNCE WWW.FLIR.COM/THERMOGRAPHY



PODPORA ZE STŘEDISKA ITC
Zdokonalte své zkušenosti, vylepšete své profesní možnosti a získejte 
maximum ze své kamery absolvováním oceňovaných kurzů od 
školicího střediska pro termografické zobrazování (ITC). Ve středisku 
ICT můžete získat úvodní zaškolení a certifikaci termografického 
technika úrovně 1 nebo se můžete zúčastnit pokročilejšího školení 
zaměřeného na specializované obory termografie. Školení ITC je 
vynikající investice, která vám pomůže naučit se využívat maximum 
funkcí termografické kamery.

Model T420 T440 T460 T600 T620 T640 T660

Termografické rozlišení 76 800 (320 × 240) 172 800 (480 × 360) 307 200 (640 × 480)

Termografické citlivost <0,04 °C při 30 °C <0,03 °C při 30 °C <0,04 °C při 30 °C <0,03 °C při 30 °C <0,02 °C při 30 °C

Přesnost +/-2 °C (+/-3,6 °F) nebo +/-2 % naměřené hodnoty, podle toho, která je větší, při 
nominální teplotě 25 °C (77 °F)

+/-1 °C (+/-1,8 °F) nebo +/-1 % naměřené 
hodnoty v omezeném teplotním rozsahu; 

±2 °C (±3,6 °F) nebo 2 %, podle toho, 
která je větší, při nominální teplotě 25 °C 

(77 °F).

+/-2 °C (+/-3,6 °F) nebo +/-2 % naměřené hodnoty, podle toho, která je větší, při nominální teplotě 25 °C (77 °F) +/-1 °C (+/-1,8 °F) nebo +/-1 % naměřené 
hodnoty v omezeném teplotním rozsahu; 

±2 °C (±3,6 °F) nebo 2 %, podle toho, 
která je větší, při nominální teplotě 25 °C 

(77 °F).

Teplotní rozsah -20 až 650 °C (-4 až 1 202 °F)  
S možností až 1 200 °C (2 192 °F)

-20 až 1 200 °C (-4 až 2 192 °F) -20 až 1 500 °C (-4 až 2 732 °F) -40 až 650 °C (-40 až 1 202 °F) -40 až 650 °C (-40 až 1 202 °F)  
S možností až 2 000 °C (3 632 °F)

-40 až 2 000 °C (-40 až 3 632 °F)

Režimy měření 7 předvoleb: středový bod; horký bod 
(box max.); studený bod (box min.); 3 

místa; horký bod – bod (box max. + bod + 
delta); horký bod – teplota (box max. + ref. 

teplota + delta); žádná měření

6 předvoleb: středový bod; horký bod (box max.); studený bod (box min.); žádná 
měření;  

2 uživatelské předvolby

6 předvoleb: středový bod; horký bod (box max.); studený bod (box min.); žádná měření; 2 uživatelské předvolby

UltraMax • • • • • •

Radiometrický záznam CSQ na paměťovou kartu CSQ na paměťovou kartu

Uživatelské předvolby • • • • • •

Snímková frekvence 60 Hz 30 Hz

Výběr objektivů 6°, 15° tele, 45° a 90° širokoúhlý; makro: 100 μm, 50 μm 25°, 7°a 15° tele, 45° a 80° širokoúhlý; makro: 100 μm, 50 μm, 25 μm 

Ostření Manuální a automatické Manuální a automatické Manuální, automatické a nepřetržité

Velikost displeje 3,5” 4,3”

Dotykový displej • • • Kapacitní dotykový displej

Hledáček • •

Integrovaný vizuální fotoaparát 3,1 Mpx 5 Mpx

Digitální zoom 4× 8× 4× 8×

Kompas • • • • • •

GPS • • •

Náčrtek na infračervený/reálný snímek Kreslení a přidávání předdefinovaných značek Kreslení a přidávání předdefinovaných značek

 ÚPLNÉ SPECIFIKACE KAMER ŘADY T NAJDETE NA STRÁNCE WWW.FLIR.COM/THERMOGRAPHY



Zde popisovaná zařízení mohou vyžadovat povolení vlády Spojených států amerických pro účely vývozu. Porušování zákonů USA je zakázáno. Technické údaje mohou být změněny bez 
předchozího upozornění. Aktuální technické údaje najdete na webové stránce www.flir.com. ©2014 FLIR Systems, Inc. Všechny ostatní značky a názvy produktů jsou ochrannými známkami 
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www.flir.com
NASDAQ: FLIR

PORTLAND
Sídlo společnosti 
FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
USA 
PH: +1 866.477.3687 

EVROPA
 
FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgie
PH: +32 (0) 3665 5100

KANADA
 
FLIR Systems, Ltd. 
920 Sheldon Court 
Burlington, ON L7L 5L6 
Kanada 
PH: +1 800.613.0507

BRAZÍLIE
 
FLIR Systems Brasil
Av. Antonio Bardella, 320
Sorocaba, SP 18052-852
Brazílie
PH: +55 15 3238 7080

NASHUA

FLIR Systems, Inc. 
9 Townsend West 
Nashua, NH 03063
USA 
PH: +1 866.477.3687 
PH: +1 603.324.7611

O SPOLEČNOSTI FLIR
Všechny infračervené kamery nejsou vyráběny stejným způsobem, protože výrobci 
infračervených kamer nejsou zdaleka stejní. FLIR nad ostatními vyčnívá.
FLIR, největší komerční společnost na světě v odvětví termovize, má téměř 50 let zkušeností 
s výrobou a integrací vysoce výkonných infračervených kamer, díky čemuž disponuje 
bezkonkurenčními znalostmi těchto specializovaných technologií. Produkty FLIR jsou využívány 
každý den, zachraňují životy, chrání vojáky a pomáhají chránit hranice a různá zařízení. 
Nyní jsou kamery FLIR k dispozici také pro vaši osobní potřebu. Můžete je mít na lodi, v autě 
nebo dokonce i jako domácí bezpečnostní kameru. Stejnou technologii FLIR, jaká se nachází 
ve vaší kameře, najdete i v automobilech Audi a BMW v podobě systému detekce chodců. A 
pokud máte rádi lov a venkovní aktivity, máme pro vás také levnou kameru FLIR. Možná vám 
značka FLIR není povědomá, ale naše produkty můžete vidět v práci již od roku 1960. 
Pokud potřebujete infračervenou kameru, jste na správném místě.


