
Os Termovisores FLIR E75, E85 e E95 possuem sensibilidade térmica excepcional e um 
amplo campo de visão de 42°. Detectam distorções térmicas sutis em edificações.  Estes 
termovisores podem detectar até mesmo as mais sutis indicações das patologias das 
contruções causadas por umidade e outras origens. Oferecem a capacidade de medição de 
área permitindo ao usuário facilmente quantificar e documentar fugas de ar, infiltrações e outros 
problemas em edificações. 
 
Encontre Problemas Ocultos 
Encontre problemas em construções e infiltrações de umidade, que são difíceis de 
serem descobertos e meça a área do dano no display do instrumento. 
 
• O termovisor detecta diferenças abaixo de 30 mK para identificação precoce de vazamentos e  
   umidade 
• A tecnologia MSX® melhora as imagens térmicas acrescentando detalhes visuais (por  
   exemplo de portas e janelas) permitindo uma fácil interpretação das descobertas 
• A lente grande angular de 42° de campo de visão (FOV) é padrão e permite inspeções de  
   amplas áreas sem necessidade de ser trocada por outras 
• Mede área (m2 ou ft2) de infiltrações de umidade, no display, com a informação obtida pelo  
   laser do foco automático

Registre problemas de maneira rápida e fácil  
Registre problemas em edificações para solicitação de seguro, auditoria pré- seguro 
e inspeções prediais. 

• A fácil recuperação das imagens armazenadas ocorre por conta da possibilidade de  
   personalização de pastas no sistema de arquivos e do gravador de voz integrado 
• Conexão Wi-Fi com dispositivos móveis ou via METERLiNK® com medidores de umidade da  
   FLIR
• As facilidades para registrar os resultados disponíveis no software FLIR Tools+ simplifica o 

trabalho de inspeção e o processo de reivindicação junto a seguradora

Criado para Seu Ambiente de Trabalho 
A FLIR criou os modelos E75, E85 e E95 para tornar seu trabalho mais rápido, mais 
seguro e mais eficiente. 

• Display multi-touchscreen de 4”, brilhante e com ângulo de visão de 160°
• Empunhadura com design confortável e botões adequados, que permitem manuseio seguro e 

com apenas uma mão
• Corpo  resistente, impermeável e tampa em vidro Dragontrail™ resistente a danos
• Líder Mundial com garantia total de 2 anos para o instrumento e 10 anos para o detector 

infravermelho

Principais características:
• Foco automático a laser, rápido e preciso.

• Punho, gatilho e botões projetados para manuseio com uma única mão

• Sensível o bastante para identificar claramente problemas prediais ocultos

• Medição de área no display (E85 e E95).

• Amplo campo de visão de 42°

• Conexão Wi-Fi e METERLiNK®

• Facilidade para registrar os resultados 

www.flir.com.br/Exx-Building

FLIRSérie-Exx ™

Termovisores para Aplicações na 
Construção Civil

Umidade e falhas prediais

Quantifica problemas através da medição da 
área no display (m² ou ft²)

Manuseio com uma única mão com botões 
apropriados para segurança e uso ágil 
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Características da Câmera E75 E85 E95
Resolução Infravermelha 320 x 240 (76.800 pixels) 384 x 288 (110.592 pixels) 464 x 348 (161.472 pixels)
Faixa de Temperatura do Objeto -20 °C a 120 °C 

0 °C a 650 °C 
Opcional 300 °C a 1000 °C

-20°C a 120°C 
0°C a 650°C 

300°C a 1200°C 

-20°C a 120°C 
0°C a 650°C  

300°C a 1500°C 
Gravação periódica (Infravermelho) Não Não 10 s a 24 horas

Características de Medições Pela Câmera 
Medição de área (m2) Não Sim Sim
Medidor tipo ponto 1 ponto móvel em modo ativo 3 pontos móveis em modo ativo 3 pontos móveis em modo ativo
Medidor tipo área Não 3 em modo ativo 3 em modo ativo

Características Comuns Série Exx
Tipo do Detector e pitch Não refrigerado, microbolômetro, 17 µm
Sensibilidade Térmica/NETD < 0.03 °C @ 30 °C
Faixa Espectral 7,5 – 14,0 µm
Frequência da Imagem 30 Hz
Campo de Visão (FOV) 42° x 32° (lentes de 10 mm), 24° x 18° (lentes de 17 mm), 14° x 10° (lentes de 29 mm)
Número F (lente) f/1.1, f/1.3
Identificação das Lentes Automática
Foco Foco automático contínuo, automático de disparo único a laser (LDM), 

automático de disparo único contraste e manual
Zoom Digital 1-4x contínuo

Apresentação e Modos de Imagem
Display Tela multi-touchscreen de 4”, 640 x 480 de alto desempenho, com brilho de superfície de 400 cd/m2 
Câmera Digital 5 MP, 53° x 41° FOV
Paletas Coloridas Ferro, Preto e Branco, Ártico, Lava, Arco Íris e Arco Íris HC (alto contraste)
Modo Imagens Infravermelho, visual, MSX®, Picture-in-Picture
Picture-in-Picture Ajustável e removível
MSX® Acréscimo de detalhes vitais da imagem visual na imagem térmica na resolução máxima
UltraMax™ Processo de super-resolução que quadruplica a contagem de pixels, ativado no FLIR Tools+ 

Medição e Análise
Precisão ±2 °C ou ±2 % de leitura para temperatura do ambiente 

de 15 °C a 35 °C e temperatura do objeto acima de 0 °C
Alarmes Alarme de Umidade, Isolação Térmica e de Medição
Alarmes de Cor (Isotérmico) Acima/Abaixo/intervalo/condensação/isolação
Medição a distância a laser Sim, no display
Predefinição das Medições Sem medição, ponto central, ponto quente, ponto frio, Pré-ajuste usuário 1, Pré-ajuste usuário 2
Bússola, GPS Sim; identificação automática nas imagens por GPS. 
METERLiNK® Sim; múltiplas leituras.

Armazenamento de Imagem
Unidade de Armazenamento Cartão SD Removível (8 GB)
Formato de Arquivo da Imagem JPEG Radiométrico Padrão, Dados de Medição Incluídos

Gravação de Vídeo e Transmissão 
Gravação de Vídeo Radiométrico IR Gravação Radiométrica em Tempo Real (csq)
Não radiométrio ou vídeo visual H.264 para o cartão de memória
Transmissão de Vídeo Radiométrico Sim, com UVC ou Wi-Fi
Transmissão de Vídeo Não 
Radiometrico IR

H.264 ou MPEG-4 com Wi-Fi 
MJPEG com UVC ou Wi-Fi

Interface de Comunicação USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi.
Saída do Vídeo DisplayPort com USB Tipo-C

Dados Adicionais
Tipo de Bateria Bateria de íons de lítio, carregadas na câmera ou em um carregador autônomo
Tempo de Operação da Bateria Aproximadamente 2,5 horas a 25 °C (77 °F) de temperatura ambiente e uso típico
Temperatura de Operação –15 °C a 50 °C
Temperatura de Armazenamento –40 °C a 70 °C
Choque/Vibração/ 
Encapsulamento; Segurança

25 g / IEC 60068-2-27, 2 g / IEC 60068-2-6, IP 54 /IEC 60529; EN/UL/CSA/PSE 60950-1

Peso/Dimensões c/s lentes 1 kg (2.2 lbs), 27.8 x 11.6 x 11.3 cm (11.0 x 4.6 x 4.4 in)

Conteúdo da Caixa
Embalagem Câmera infravermelha com lente, duas baterias, carregador de bateria com fonte de alimentação, protetor frontal de lente 

frontal e proteção de luz, alças (mãos e pulso), alça, tampa para lentes, (frontal e traseira), tecido para limpeza da lente, fonte 
de alimentação de 15 W e 3 A, documentação impressa, cartão de memória de 8 GB, chave de fenda Torx, cabos (USB 2.0 A 

a USB Tipo-C, USB Tipo-C para HDMI, USB Tipo C para USB Tipo C)
 


