
FLIR TG165
ترموم�ت التصوير بالأشعة تحت الحمراء

موم�ت للقياس الحراري بالأشعة تحت الحمراء  ن أجهزة ال�ت يسد ترموم�ت الأشعة تحت الحمراء التصويري FLIR TG165 الفجوة القائمة ب�ي

ن TG165 بجهاز الستشعار الحراري المجهري  ®Lepton الذي تنفرد  ة. تم تجه�ي ن ات FLIR الحرارية المتم�ي ي تركز عىل مكان واحد وكام�ي
ال�ت

كة FLIR بتقديمه، مما يسمح لك بعرض الحرارة بحيث تتعرف عىل الموضع الأنسب لقياسها منه بطريقة يُعتمد عليها. ويمكنك  �ش

بسهولة إيجاد الأماكن الساخنة والباردة غ�ي المرئية لستكشاف المشاكل وإصالحها عىل الفور، كما يمكنك تخزين الصور والبيانات 

ي التقارير.
لعرضها عىل العمالء وتضمينها �ن

 ™°See the Heat – استكشاف المشاكل وإصالحها بشكل رسيع.
FLIR المبتكر من Lepton® IR محرك التصوير

يوضح المواضع الساخنة ويرشدك إىل المكان المطلوب استهدافه  •

ن الأعمى يقلل من التخم�ي  •

24:1 نسبة حجم المكان لقياس المسافة الأك�ش أماناً  •

يسهل حمله واالنتقال به

ابدأ التشغيل بشكل �يع وانطلق للعمل خالل ثواٍن

سهل التشغيل دون الحاجة إىل أي تدريب خاص  •

سهولة حفظ الصور والبيانات لأغراض التوثيق  •

يل الصور برسعة ع�ب USB أو من بطاقة micro SD قابلة للنقل ن ت�ن  •

المتانة والموثوقية

مصمم لأقىس البيئات

ين ن بمقاومة السقوط من عىل ارتفاع م�ت يتم�ي  •

FLIR يتم تغطيته من خالل ضمان لمدة 2 - 10 الحرصي من  •

ي شنطة أدوات ضيقة المساحة
ن مما يسهل تخزينه �ن صغ�ي الحجم ومت�ي  •

ارتفاع درجات الحرارة الميكانيكية

أنابيب المياه الساخنة في الحائطاستكشاف المشاكل الكهربائية وإصالحها

مشاكل التبريد

www.flir.com/TG165



www.flir.com/TG165

المواصفات
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ي هذا المستند ترخيصاً من الحكومة الأمريكية لأغراض تتعلق بالتصدير. وأي نقل لهذه المعلومات أو 
قد تتطلب المعدات الوارد ذكرها �ن

ي القانون الأمريكي يعد أمًرا محظوًرا. تُستخدم الصور لأغراض إيضاحية فقط. المواصفات عرضة للتغي�ي 
الأ�ار بخالف ما هو منصوص عليه �ن

دون إشعار. FLIR Systems, Inc 2015©. جميع الحقوق محفوظة.  091714

معلومات تقديم الطلب
ترمومتر االأشعة تحت الحمراء التصويري  TG165

TG165 لموديل EVA غطاء وقائي  TA13

TG165 جراب يعلق بالحزام لموديل  TA14

قياس درجة حرارة االأشعة تحت الحمراء

 +/- 1.5% أو 1.5درجة مئويةالدقة الأساسية

-25 إىل 380 درجة مئوية، -13 إىل 716 فهرنهايتالمدى 

شعاع 4 مستويات تم ضبطها مسبقاً مع الضبط المخصص، بدءاً من 0.1 إىل 0.99قوة الإ

)D:S( 24:1 نسبة المسافة إىل المكان

0.1 درجة مئوية / فهرنهايتدقة القياس

150 ملىلي ثانيةوقت الستجابة

من 8 إىل 14 ميكروم�تالستجابة الطيفية

ر ن ر التباعد المزدوجالل�ي ن ل�ي

التصوير الحراري

®FLIR Lepton مقياس إشعاعي بمصفوفة بؤرية مستوية )FPA(جهاز استكشاف الصور

ي المتكاملمرصاع
المرصاع التلقا�أ

4800 بكسل )80 × 60(دقة الصورة )الرتفاع × العرض(

من 8 إىل 14 ميكرو م�ت الستجابة الطيفية

50° × 38.6°مجال الرؤية )الرتفاع × العرض(

127 درجة مئوية، 260 فهرنهايت )400 كيلفن(نطاق المشهد العلوي

150 ملىلي كيلفنحساسية التصوير الحراري

طارات 9 هرتزمعدل الإ

2 )المقياس الرمادي، الألوان النارية( ألواح الألوان

شعاع تنسيق الصور المحفوظة الصور النقطية )BMP( مع درجة الحرارة وقدرة الإ

عام

  186 × 55 × 94 ملم )7.3 × 2.2 × 3.7 بوصة(حجم الوحدة )الرتفاع x العرض x المسافة(

ي شاشة TFT LCDنوع العرض
2.0 �ن

38,720 بكسل )176 × 220(دقة العرض )العرض × الرتفاع(

ي الساعةالبطارية
عادة الشحن من خالل Micro USB: 3.7 فولت، 2600 أمب�ي �ن بطارية ليثيوم أيون قابلة لإ

ي
نعم، يمكن ضبطه مع خاصية إيقاف التشغيلفصل الطاقة التلقا�أ

ي اليوم؛ التشغيل المستمر: 8 ساعاتساعات عمر البطارية
الستخدام النموذجي: 5 أيام عمل بواقع 8 ساعات �ن

CE / CB / FCC / FDAالشهادات

بطاقة SD دقيقة بسعة 8 جيجابايتالذاكرة

-10 إىل 45 درجة مئوية - 14 إىل 113 فهرنهايتدرجة حرارة التشغيل 

ين، 6.5 قدماختبار السقوط مصمم للسقوط من ارتفاع م�ت

ي
فتحة ملولبة مقاس 20 بقطر ربع بوصة موجودة أسفل مقبض الجهازتركيب عىل حامل ثال�ش

الضمان
ن من الضمان عىل المنتج، و10 سنوات عىل جهاز استكشاف التصوير الحراري  سنت�ي

اء. عند التسجيل خالل 60 يوماً من الرسش

يتضمن
ي أك�ش من دولة )الوليات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، التحاد 

، كابل USB، شاحن قابل لالستخدام �ن حبل قص�ي
، التحاد الأفريقي، كندا( ي الأورو�ب

 بطاقة SD دقيقة سعة 8 جيجابايت، الوثائق التقنية
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