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تھرمومی�
تھرمل امیجنگ
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تھرمامی�ز اور  FLIRےک افسانوی تھرمل کیمروں ےک درمیان خلیج پر پل
تھرمومی� سنگل سپاٹ
 FLIR TG165تھرمل امیجنگ
ن
دیکھ� یک اجازت دیتا ہ� ے تاکہ
باندھتا ہ� ے۔  FLIRےک خصویص  ®Leptonمائیکرو تھرمل سینرس ےس لیس TG165 ،آپ کو حرارت کو
آپ کو معلوم ہو کہ اعتماد ےک ساتھ کہاں پیمائش کریں۔ فوری خرابیوں کا رساغ لگانا ےک ئل� ن
آسا� ےس گرم اور رسد مقامات کا
م� شامل ن
ن
ذخ�ہ کریں۔
لگائ� ،اور کسٹمرز کو
کر� ےک ئل� تصاویر اور ڈیٹا کو ی
دکھا� ےک ئل� اور رپورٹوں ی
رساغ ی

دیکھ�
™ - See the Heat°حرارت کو
ی

 FLIRکا منفرد ٹ ن
لیپ�®  IRامیجنگ انجن

• فوری طور پر دکھاتا � ے کہ گرم کیا � ے اور کہاں نشانہ لگایا ئ
جا�
ہ
ہ
• اندےھ اندازے ےس کام کو ختم کرتا ہ� ے
• محفوظ فاصلہ پیمائش ےک ئل�  24:1اسپاٹ سائز تناسب

آن کریں اور کام ش�وع کریں

جائ�
م� کام پر لگ ی
اس کو آن کریں اور سیکنڈز ی

نہ� ہ� ے
• اس کو چالنا آسان ہ� ے ،جس ےک ئل� کیس خاص تربیت یک ض�ورت ی
ن
باآسا� محفوظ کریں
• دستاویزات ےک ئل� تصویریں اور ڈیٹا کا
•  USBیا مائیکرو ایس ڈی کارڈ ےس تصویریں ڈاؤن لوڈ کریں

دیرپا اور قابل اعتم اد

سخت ترین ماحول ےک ئل� ڈیزائن کردہ
بل�ی ےس ن
می� یک ن
• ایک  2ٹ
گر� ےک ئل� ڈیزائن کردہ

الیکٹرکل ٹربل شوٹنگ

دیوار میں گرم پائپ

مکینیکلاوورہیٹنگ

ریفریجریشنمسائل

•  FLIRیک انفرادی  2-10سالہ ٹ
وارن�
• مربوط اور پائیدار بیگ

www.flir.com/TG165
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ن
ہاں ،نااہل بنا� ےک ساتھ قابل مطابقت پذیر
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 8Gbمائیکرو  SDکارڈ
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وارن�
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 -10ےس  45°C، 14ےس 113°F
 2ٹ
می� 6.5 ،فیٹ ےک ئل� ڈیزائن کردہ
 1/4انچ  20 -یا ہینڈل تہہ
ٹ
ڈٹیک�
 2سال مصنوعہ ،اور  10تھرمل امیجنگ
رجس� کرا لیا ئ
ٹ
جا�۔
جب خریداری ےک  60دنوں ےک اندر
ب� االقوامی چارجز (امریکہ ،برطانیہ ،ٹ
آس�یلیا ،ی ن
لینیارڈ USB،کیبل ،ی ن
چ�)
 Gb 8مائیکرو  SDکارڈ ،تکنییک دستاویزات
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