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YAPI DENETİMLERİ VE HVAC



FLIR Systems, termal görüntüleme kameralarında dünya lideridir. Binalardaki yapı kusurlarını tespit etmenize 

yardımcı olabilmek için geniş bir yelpazede termal görüntüleme kameraları üretiyoruz. Ancak FLIR Systems, 

termal görüntüleme kameralarından daha fazlasını sunmaktadır. Bina ve enerji denetçileri, tesis yöneticileri, 

tesisatçılar ve binalarla ilgili diğer profesyoneller için, işlerini daha hızlı ve daha iyi yapmalarına yardımcı 

olacak bir ürün portföyü üretiyoruz.



FLIR TERMAL GÖRÜNTÜLEME KAMERALARI

| FLIR KOMPAKT TERMAL GÖRÜNTÜLEME 
  KAMERALARI
HER YERDE KIZILÖTESI

Tüm bina uygulamaları aynı olmadığı gibi tüm kullanıcılar da aynı 
değildir. İhtiyaçlarınıza uygun kamera, uygulamanıza ve termal 
görüntüleme kameraları konusundaki deneyiminize bağlıdır. Acemi 
veya termal uzmanı olmanız fark etmez, FLIR Systems sizin için doğru 
termal görüntüleme kamerasına sahiptir.

FLIR C2
 
FLIR C2, yapı sektörü denetçileri ve müteahhitler için tasarlanmış, 
dünyanın ilk eksiksiz cep termal kamerasıdır. Yanınızda 
bulundurarak, problem potansiyeli olan alanlarda gizli sıcaklık 
paternlerini bulmak için her zaman hazır olabilirsiniz.

FLIR TG130, TG165 VE TG167  

FLIR TG130, TG165 ve TG167 Noktasal termal 
kameralar, tipik bir spotmetre ile göremeyeceğiniz 
sıcaklık sorunlarını bulmanız için termal görüntüleme 
avantajı sunar. Daha hızlı çalışarak hayati önemi olan 
hiçbir şeyi kaçırmadığınızdan emin olabilirsiniz. 

C2 KÖTÜ YALITIMLI DUVAR

TG165 BUZDOLABI TG165 MOTOR

C2 AŞIRI ISINMIŞ DUVAR PRİZİ
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FLIR Ex SERİSİ
 
MSX® Özelliğine Sahip Kızılötesi Kameralar 
Akıllı telefondan bile daha kolay kullanımıyla  FLIR E4 - E8 serisi, 
yeni termografi uzmanları ve tecrübeli profesyonellere 1000 
Euro'nun altında giriş düzeyi fiyatlarla benzeri görülmemiş bir 
seçenek sunmaktadır.

Exxbx DOKUNMATİK EKRAN

Exxbx SU HASARI Exxbx MSX İLE MOTOR

E8 MSX İLE DUVARDA BORU

FLIR Tools Mobile uygulaması ile  Apple® ve Android™ işletim sistemleri ile çalışan 
akıllı telefonlara ve tabletlere bağlantı yaparak video akışını görüntüleyebilir, 
kayıt edebilir ve görüntüleri hızlıca paylaşabilirsiniz.

KULLANIMI KOLAY

FLIR ExxBx SERİSİ
 
FLIR Ex Serisi ile olduğu gibi farklı çözünürlükler arasından 
seçim yapma olanağına sahipsiniz. Değiştirilebilir lens çeşitleri 
sayesinde geniş açı ile tek seferde daha geniş bir alan çekimi 
yapabilir veya telefoto ile uzak ve küçük hedeflerdeki sıcaklıkları 
görüp ölçebilirsiniz. Manuel odaklama en keskin netlik ve en ince 
hassasiyeti bulmanıza yardımcı olur. MSX ve dokunmatik ekran 
gibi özellikleri sayesinde Exxbx Serisi, profesyonel termografi 
uzmanları için mükemmel bir cihaz seçeneğidir.
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FLIR T SERİSİ
 
T Serisi kameralar, yoğun çalışan teknisyenlerin en zor açılarda bile en iyi 
görüntüyü daha kolay almasını sağlamak için üstün termal çözünürlük, 
ergonomik döner optik blok ve hızlı otomatik odaklama özellikleri sunar.  Bu 
termal görüntüleme kameraları, günlük işlerinizi her zamankinden daha hızlı 
ve daha verimli yapmanızı sağlayacak özelliklere sahiptir. Sınıfının en iyisi T1K, 
en düşük 1020 x 768 piksel kalitede görüntü verir. İsteğe bağlı lensler ve diğer 
aksesuarlar, değişen ihtiyaçlarınıza göre termal görüntüleme kameranızda 
değişiklik yapma olanağı verir.

T1K HD TERMAL GÖRÜNTÜLEME

T SERİSİ ERGONOMİK DÖNER BLOK T6xxbx SERİSİ OTOMATİK YÖNLENDİRME

Ayrıntılar, teknik özellikler, 
videolar ve uygulamalar için 
lütfen www.flir.com/instruments 
adresini ziyaret edin. 

VERİMİNİZİ ARTIRIN
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FLIR CM Serisi 
Pensampermetreler

Bluetooth® özelliğine sahip FLIR CM Serisi Klasik ve 
Esnek Pensampermetreler, zor akım ölçümlerini 
basitleştirmek için tasarlanmış ergonomik cihazlardır. 

FLIR TG1xx Serisi 
Noktasal Termal kameralar

TG1xx Serisi Noktasal termal kameralar, sıcaklık 
sorunlarını bulmanızı sağlayan termal görüntüleme 
avantajı sağlar.

FLIR TGxx Serisi 
Noktasal Kızılötesi Termometreler

FLIR TG54 ve TG56 Noktasal Kızılötesi Termometreler 
temassız yüzey sıcaklığı ölçümü yapar. 

FLIR VP52 Temassız Voltaj Dedektörü + Fener
Sağlam, Su Geçirmez, CAT IV Sınıfı ve Dahili Işık 

FLIR VP52, çeşitli alarm özellikleri içeren sağlam, CAT IV sınıfı 
Temassız bir Voltaj Dedektörüdür.

FLIR VS70 Videoskop
Sağlam, Su Geçirmez, CAT IV Sınıfı ve Dahili Işık 

FLIR VS70, büyük 5,7 inç renkli bir LCD ekran ile canlı ve keskin 
video görüntüleri elde etmek için kullanıcılara kamera probunu 
hareket ettirebilecek sezgisel kontrol olanakları sunan, sağlam, su 
geçirmez ve darbeye dayanıklı bir videoskoptur.

FLIR MR77 
Nem Ölçer

Pimsiz bir sensör ile kablolu bir pim prob içeren yeni FLIR MR77, 
çeşitli ahşap ve yapı malzemesi türleri için yüzeyin 0,75 inç  (1,9 
cm) altına kadar nem ölçümü yapmayı sağlayan çok sayıda 
özelliğe sahip bir rutubet ölçüm cihazıdır. Cihaz aynı zamanda 
lazerli bir noktasal kızılötesi termometre, saha değiştirilebilen bir 
sıcaklık/nem sensörü ve Yüksek/Alçak nem ve rutubet alarmları 
içermektedir.

FLIR MR176 ve MR160 
Görüntülü Nem Ölçer

Kızılötesi Güdümlü Ölçüm (IGM) teknolojisine sahip dahili bir FLIR 
Lepton® termal görüntüleme sensörüyle desteklenen MR176, daha 
fazla test ve inceleme yapmak üzere nemin gizlenebileceği kesin 
noktaya görsel yönlendirme sağlar. Entegre lazer ve artı gösterge 
kullanımı, IGM ile tespit edilen problemin yüzey konumunu kesin 
olarak belirlemeye yardımcı olur.

FLIR DM Serisi 
Gerçek RMS Endüstriyel Multimetreler

FLIR DM Serisi birinci sınıf dijital multimetreler, 
geleneksel olmayan sinüs dalgalarını ve gürültülü 
sinyalleri doğru analiz etmenize yardımcı olmak için 
gelişmiş değişken frekans sürücülü filtreleme imkanı 
sunar. 
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