
TG165 VISER, HVOR VARMEN ER  
FOR ØJEBLIKKELIG FEJLFINDING

“HVORFOR OPGRADERE TIL TG165 
FRA ET ENKELTPUNKTS  
IR-TERMOMETER?”
At udføre diagnostisk arbejde med TG165 er et langt 
spring fra temperaturudlæsninger på må og få ved hjælp 
af et IR-termometer.

 
 
LÆS HER HVORFOR:

Se problemer: TG165 scanner store områder, så du kan 
finde potentielle steder, der kan volde problemer, og du 
ved præcist, hvor temperaturmålingerne skal foretages.

Spar tid: TG165 ser varmemønstre. Derfor slipper du for 
gætteværk og finder fejlene hurtigt.

Øg sikkerheden på arbejdspladsen: Scan udstyr eller 
elektriske systemer fra en sikker afstand, mens  
nøjagtigheden opretholdes.

Dokumenter dit arbejde: Der er ingen tvivl om 
det, kameraet ser. Termografibilleder kan bekræfte 
reparationer, der er nødvendige, og "før/efter" optagelser" 
skaffer bevis på, at projekterne er gennemført korrekt. 

Skil dig ud fra konkurrenterne: Når du kan dele 
overbevisende termografibilleder med dine kunder eller  
klienter, bliver du deres foretrukne valg.

SE HELE VORES PRODUKTUDVALG

TEST- OG MÅLEINSTRUMENTER
Højopløselige endoskoper / inspektionskameraer, 
strømtænger, multimetere, fugtmålere og kontaktløse  
AC-spændingsdetektorer

E-SERIEN POINT & SHOOT / PROFESSIONAL
IR-kameraerne E4, E5, E8, E40, E50 og E60 fra FLIR 
udmærker sig ved fremragende ydelse ved hyppige  
IR-inspektioner / -diagnoser

T-SERIEN FOR HØJ YDELSE
FLIRs kameraer i T-serien hæver standarden for 
produktivitet og pixels

www.flir.com/TG165

Distribueret af
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Præsentation af FLIR TG165 Spottermokamera
EN USYNLIG VERDEN AF PROBLEMER, SOM TRADITIONELLE 
MÅLEAPPARATER IKKE KAN REGISTRERE, BLIVER SYNLIG
FLIR TG165 IR-termometret lukker hullet mellem enkeltpunkts IR-termometre og FLIRs 
legendariske infrarød-kameraer. TG165 giver dig alle fordele ved termografering for 
at hjælpe dig med at opdage temperaturproblemer, som ikke kan ses ved hjælp af 
traditionelle IR-termometre. Du kommer til at arbejde hurtigere og kan stole på, 
at du ikke er gået glip af noget væsentligt.  

TG165, der er udstyret med FLIRs eksklusive Lepton® 
mikrotermografikamera, hjælper dig med at finde varmemønstre, måle 
pålidelige temperaturer og gemme billeder og data for rapporter. 
Og med et afstand/målespot-forhold på 24:1, kan du tage nøjagtige 
målinger fra sikrere afstande. TG165 er let at betjene takket være 
intuitive menuikoner og dobbelte laserindikatorer. TG165, som er 
fremstillet af verdens førende producent af termisk teknologi, vil 
hurtigt blive dit foretrukne temperaturmålingsværktøj. 

 
VIGTIGSTE FORDELE

• Se varmeproblemer tydeligt

• Mål fra -25° til 380° C

• Dokumenter dit arbejde med billeder

• Stol på den hårdføre holdbarhed 

• Mål temperaturen på det rigtige sted

• Find fejl hurtigt

•  Opdag problemet fra en sikker 
afstand

• Passer til ethvert budget
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Varmt rør i væggenHVAC-inspektioner Mekanisk overophedning Forebyggende vedligeholdelse Problemer med køling Varme sikringer Fejlfinding i el-anlæg

VIGTIGSTE EGENSKABER

FULL PRODUCT
WARRANTY*

DETECTOR 
WARRANTY*

Rigtig visning af termografibilleder 
– FLIR Lepton leverer den bedste billedkvalitet i sin klasse

Bærbart, ergonomisk design  
– det ergonomiske greb ligger perfekt i hånden

 
Montering på stativ / håndledsrem

Let at betjene 
– Intuitive knapper og menuikoner

Hårdført og driftssikkert
– Kan tåle et fald fra 2 meters højde

Dobbelte laserindikatorer
– Indram det relevante område

Praktisk udløser
– Aktiverer lasere og fryser billeder

Gem billeder og data
– Udtageligt Micro SD-kort, mini USB-port for  
 at overføre billeder og oplade det interne batteri
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