FLIR C2

الفع ال
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ع�ة أعوام

أنابيب تصريف المياه الساخنة في الحائط

الحائط الخارجي غير المعزول

www.flir.com/C2

مواصفات التصوير
البيانات التصويرية والبرصية
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الشعة تحت الحمراء

يغطي أ
الجزاء والتشغيل لمدة عامين وجهاز الكشف
لمدة عشرة أعوام.
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USA-PORTLAND
Corporate Headquarters
.FLIR Systems, Inc
.27700 SW Parkway Ave
Wilsonville, OR 97070
الواليات المتحدة أ
المريكية
هاتف+1 866.477.3687 :

FLIR Systems, Middle East FZE
Dubai Airport Free Zone
P.O. Box 54262
Office B-22, Street WB-21
Dubai - United Arab Emirates
Tel. : +971 4 299 6898
Fax : +971 4 299 6895
E-mail : flir@flir.com

FLIR Systems, Inc.
9 Townsend West
Nashua, NH 03063
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هاتف+1 866.477.3687 :
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ترك� بؤري ثابت

نوع موصل USB
البطارية
ت
ف�ة تشغيل البطارية

الشخص وجهاز  iOSوAndroid
 :USB Micro-Bنقل البيانات من وإىل الكمبيوتر
ي
ال� تعمل أ
ت
باليونات والقابلة لإ عادة الشحن
بطارية البوليمرات  3.7فولت ي
ساعتان

نظام الشحن

الكام�ا
يتم الشحن داخل
ي

معلومات إضافية

الواليات المتحدة أ
المريكيةNASHUA-

– 10إىل  +150درجة مئوية ( 14إىل  302فهرنهايت)
أك� ،ف ي�  25درجة مئوية ( 77فهرنهايت) كقيمة أسمية
 ±2درجة مئوية ( -3.6/+فهرنهايت) أو  ،2%أيهما كان ب

وقت الشحن
التشغيل باستخدام طاقة خارجية
إدارة الطاقة

ساعة ونصف
محول  ،ACوسعة إدخال  90إىل  260فوات تيار ت
م�دد
ّ
للكام�ا
مخرج  5فولت
ي
إيقاف التشغيل تلقائي اً

أوروبا

نطاق درجة حرارة التشغيل

– 10إىل  +50درجة مئوية ( 14إىل  122فهرنهايت)

نطاق درجة حرارة التخزين

– 40درجة مئوية إىل  +70درجة مئوية (– 40إىل  320فهرنهايت)

أنظمة ش�كة FLIR
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
بلجيكا
هاتف +32 (0) 3665 5100 :

الوزن( ،شامل البطارية)

 0.13كجم ( 0.29رطل).

المقاسات (الطول × العرض × االرتفاع)

 24 × 80 × 125مم ( 0.94 × 3,1 × 4,9بوصة).

www.flir.com
NASDAQ: FLIR
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بأس�اليا
وحدة الإ مداد بالطاقة/الشاحن مع القوابس  EUو UKو USو CNو القوابس ي
دليل بدء التشغيل المطبوع
ذاكرة  USBمع المستندات
كبل USB

قد تتطلب المعدات الوارد ذكرها ف� هذا المستند ترخيص اً من الحكومة أ
المريكية ألغراض تتعلق بالتصدي ر .وأي نقل لهذه
ي
أ
ف
محظورا .تُستخدم الصور ألغراض إيضاحية
أمرا
ً
المعلومات أو الأرسار بخالف ما هو منصوص عليه ي� القانون ال ي
مريك يعد ً
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