
ة  تقنية الحرارية باستخدام الأشعة تحت الحمراء، حيث تحقق هذا الأداء بفضل الخ�ب ل أداء فائق ل لتمتع ب استعد ل

ي تصل إىل 3.1 ميجا 
ز بنطاق مدهش من دقة وضوح الصورة ال�ت ا T1020 تتم�ي المكتسبة عىل مدى 50 عام. فإن كام�ي

ية يوم  ي تزيد من فعال
ية ال�ت ال مة لتكون الأداة المث تناسب احتياجاتك، فهي مصمَّ بكسل وإمكانية تخصيصها ل

ي حياتك.
العمل �ز

ا، وتوفر أدق قياس لدرجات الحرارة، وتتسم بأقىص درجة ممكنة من  تيح الحصول عىل أدق الصور وضوًح إنها ت

ي استخدام تقنية الأشعة تحت الحمراء بمهارة.
ة �ز تاج مثاىلي لخمس سنوات من الخ�ب المرونة - فهي ن

ات اس ي ق ال ل  ي ج س ت ي 
�ف ف  �ي م م ال داء  الأ ن  م ادر  ن وى  ت س م

للعدسة  العريضة  الزاوية  استخدام  من  بدايًة  الحرارة،  لدرجة  القياسات  أدق  إىل  تحتاج  عندما 

المدى بعيدة  العدسات  إىل  ووصوًل 

سيتيح لك النظام البرصي The FLIR OSX™Precision HDIR تسجيل قياسات دقيقة بدًءا من 2x وح�ت أقىص   •

درجة ممكنة

ز مع رسعة حركتك  ك�ي ي المستمر لل�ت
لقا�أ ت سيتناسب وضع الضبط ال  •

ي الظروف الأشد صعوبة
سيضمن لك النظام البرصي المتقدم OSX الحصول عىل قياسات دقيقة �ز  •

اتجة عن مصادر الحرارة خارج  ن سيؤدي المسار البرصي الفريد إىل التخلص من الأخطاء ال  • 

مجال الرؤية 

ورة ص ل ل ف  �ي م م وح  وض
ز  يتم�ي ي 

ال�ت المعالجة  القدرة عىل  أدائه  من  ن  ويحسٍّ العادة،  تفوق  بدرجة  استكشاف حساس  جهاز 
™UltraMax بها 

 FLIR ات ي يوفرها أي من كام�ي
يقدم جهاز الستكشاف x 768 1024 أفضل مستوى من دقة الوضوح ال�ت  • 

اليد ي يمكن حملها ب
 ال�ت

بلغ 30+ درجة مئوية، وتفوق بذلك المعاي�ي  ي درجة حرارة ت
حساسية فائقة للحرارة > 0.02 درجة مئوية �ز  •

2x اعية بمقدار الصن

أربعة أضعاف بمقدار يصل إىل 3.1 ميجا بكسل، للحصول  ـ UltraMax™ من عدد البكسل ب تزيد الدقة الفائقة ل  •

ة عىل مستوى أعىل من الدقة والتفاصيل الصغ�ي

ي الصورة الحرارية
ية �ز يسجل MSX® التفاصيل المرئ  •

ة  م م ص م ال دم  خ ت س م ال ة  ه وواج ا  زاي م  ال
اء �ب خ ل ل

الفوري  نشاء  والإ الستجابة،  برسعة  ز  تتم�ي ي 
ال�ت المستخدم  وواجهة  الحجم،  مضغوط  التصميم  إن 

إنتاجية. وأعىل  سهولة  أك�ث  حياتك  ي 
�ز العمل  يوم  تجعل  للتقارير 

تناسب مراحل العمل الخاص بك ا ل كام�ي ئة ال مجة تهي لة لل�ب قاب تيح لك الأزرار ال ت  •

ي اللمس ومن ثم يمكنك إعداد الصور بمهارة 
ز متغ�ي بما يناسب طريقتك �ز ك�ي ة التحكم ب�ت ز يمكن ضبط م�ي  •

فائقة . 

املة وإطار كامل لخدمة أغراض التحليل  ي عىل التقاط مقاطع فيديو بدقة وضوح ك يعمل التسجيل الراديوم�ت  •

الشامل

يها  ي يتم التوصل إل
ائج ال�ت ت ن تيح لك إنشاء التقرير الرسيع Rapid Report™ بنقرة واحدة مشاركة الصور وال ي  •

ا. ًع رسي

www.flir.eu/T1020

ها اء فرعية ترتفع درجة حرارت ية في محطة كهرب قاطع الدائرة الكهرب

محول لخط طاقة ساخن

ة اللون ملف محول به خلل عىل خلفية السماء رمادي

FLIR T1020
ا التصوير الحراري عالية الدقة كام�ي
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راز ط ام ال FLIR T1020أرق

ة رصي ب ة وال ري وي ص ت ات ال ان ي ب ال

ية القياس)جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء ي عمل
1024 × 768 (786,432 بكسل �ز

بلغ 30+ درجة مئويةالحساسية الحرارية/ فرق درجة الحرارة المساوية للضوضاء ي درجة حرارة ت
> 0.02 درجة مئوية �ز

ارات العدسة °12، °28، °45، عدسة تقريب 3xخي

ا للعدساتالحد الأد�ز لمسافة بؤرة العدسة من 0.2 م�ت (0.66 قدم) إىل 0.8 م�ت (2.13 قدم)، وفًق

30 هرتزتردد الصور

7.5 - 14 ميكروم�تالنطاق الطيفي

800 × 480 بكسلشاشة مقاس 4.3 بوصة

ي
لقا�أ ت نعمالتوجيه ال

اللمس نعمشاشة تعمل ب

ور ص رض ال اع ع أوض

نعمصورة حرارية

نعمصورة برصية
™UltraMaxها الوصول لأربعة أضعاف عدد البكسل، بما يصل إىل 3.1 ميجا بكسل ية فريدة لتوف�ي دقة وضوح فائقة يتم من خالل عمل

®MSXاملة من الوضوح، وذلك للحصول عىل نص واضح وإتاحة تحديد الموقع ر الحراري تتسم بدرجة ك ية التصوي تقن ي صورة ملتقطة ب
ية �ز تفاصيل المرئ يسجل ال

نعمالمعرض

اس ي ق ال

40- درجة مئوية إىل 2000o+درجة مئويةنطاق درجات الحرارة

ز 5 درجات مئوية و150 درجة مئويةالدقة اوح ب�ي ي ت�ت
±1 درجة مئوية (1.8± درجة فهرنهايت) أو ±1% @25درجة مئوية لدرجات الحرارة ال�ت

ي تصل إىل 1200 درجة مئوية.
±2 درجة مئوية (3.6± درجة فهرنهايت) أو ±2% من قراءة @ 25 درجة مئوية لدرجات الحرارة ال�ت

ات اس ي ق ل ال ي ل ح ت

/أقىص/متوسطأدوات القياس 10 وحدات لقياس الضوء عىل البقع، 5+5 مناطق (مربعة، ومستديرة) بحد أد�ز

شعاع يارها من قائمة الموادتصحيح قوة الإ ز 0.01 إىل 1.0 أو يتم اخت تنوع ما ب�ي ت

تبع الأشعة تحت الحمراءتصحيح القياسات ت افذة الخارجية ل ن ال ء، الموازنة الخاصة ب ي
ة النسبية، درجات الحرارة الجوية، بعد ال�ش شعاع، درجة الحرارة المنعكسة، الرطوي قوة الإ

يألواح الألوان
ا�ز ك ثلجي، واللون ال�ب اين، والأبيض، والأبيض المتوهج، والأسود الداخن، والأبيض ال ب ت ية ال ية، وألوان قوس قزح عال الألوان المعدن

ط ائ وس ن ال زي خ ت

لنقل (فئة 10)وسائط التخزين لة ل قاب بطاقة الذاكرة SD ال

انات القياستنسيق ملف الصور ي ، ويشمل الصورة الرقمية وب تنسيق JPEG القياسي

و دي ي ف ل ا�ش ل ب م ث ال ب ل وال ي ج س ت ال

الأشعة تحت الحمراء  ر ب ي المصوَّ ي بطاقة الذاكرة SDتسجيل الفيديو الراديوم�ت
ي فوري �ز تسجيل راديوم�ت

الأشعة تحت الحمراء ر ب ي المصوَّ تنسيق H.264 إىل بطاقة SDتسجيل الفيديو غ�ي الراديوم�ت نقل الصور ب

الأشعة تحت الحمراء ر ب ي المصوَّ لفيديو الراديوم�ت ا ع�ب USBبث مبارسش ل ي فوريً لفيديو الراديوم�ت بث مبارسش ل

الأشعة تحت  ر ب ي المصوَّ لفيديو غ�ي الراديوم�ت بث مبارسش ل
الحمراء

USB أو Wi-Fi باستخدام تقنية شبكة H.264 تنسيق الفيديو

ة ي م ا رق �ي ام ك

ا رقمية الأشعة تحت الحمراءكام�ي ي تعمل ب
مواءمة مجال الرؤية مع العدسات ال�ت

اح الفيديو مصباح LED مدمجمصب

ة ي اف ات إض وم ل ع م

USB فيديو ملون غ�ي مضغوطنوع موصل/ انات USB Micro-AB من وإىل الكمبيوتر الشخىصي ي نقل ب

عادة الشحنالبطارية لة لإ الأيونات قاب بطارية بوليمرات تعمل ب

ة تشغيل البطارية بلغ 25 درجة مئوية (68+ درجة فهرنهايت)ف�ت ي درجة حرارة ت
< 2.5 ساعة �ز

ي الفتحاتنظام الشحن
ا�أ ن ارة) أو بشاحن ث دد أو 12 فولت من السي ار الم�ت ي ت ل ا (محّول ل كام�ي ي ال

�ز

ـ %90 من السعةوقت الشحن ز ونصف ل ساعت�ي

ارة التشغيل باستخدام طاقة خارجية دخال، 50/60 هرتز أو 12 فولت لالإخراج من السي دد لالإ ار م�ت ي دد، 260-90 فولت ت ار الم�ت ي ت  محول ال
ياري) ، اخت (كبل بمقبس قياسي

تها من جانب المستخدمإدارة الطاقة ئ ا، يمكن تهي ًي قائ ل وظيفة إيقاف التشغيل ت

40- درجة مئوية إىل 70+ درجة مئوية (-40  فهرنهايت إىل 158  فهرنهايت)نطاق درجة حرارة التخزين

ا لطراز العدساتالوزن من 1.9 كجم (4.3 رطل) إىل 2.1 كجم (4.6 رطل)، وفًق

ي
ثبيت عىل حامل ثال�ش ت UNC ¼ بوصة20-ال

ام: ظ ن ل ال م ش ي

الأشعة الحمراء مزودة بعدسات ا ب ام�ي ك

بطارية (2 لكل وحدة)

لبطارية شاحن ل

HDMI-HDMI كبل

تنقالت  ل بة ل حقيبة صل
ز راحة الع�ي هيكل كب�ي لإ

غطاء للعدسة

العنق رباط للحمل ب

مزود الطاقة، ويشمل العديد من المقابس 

Micro-B إىل A قياسي من ،USB كبل

شهادة معايرة

خيص أدوات FLIR Tools+ بطاقة ال�ت

قرص مضغوط يحمل مستندات المستخدم

مستندات مطبوعة 

Bluetooth سماعة الرأس

SD بطاقة

www.flir.eu/T1020

يشمل الكامريا ملدة عامني، والبطارية ملدة 5 أعوام، 

ووحدة التتبع ملدة 10 أعوام
www.flir.com بعد تسجيل املنتج عىل*


