
TG165 NÄYTTÄÄ MIKÄ ON KUUMINTA 
UUTTA VIANMÄÄRITYKSEN ALALLA

"MIKSI PÄIVITTÄISIN IR-
PISTEMITTARISTA TG165:EEN?"
Diagnostiikan tekeminen TG165:llä on paljon 
edistyneempää kuin pistelämpömittarilla 
sattumanvaraisesti tapahtuva lämpötilan mittaaminen.

 
 
SYYT OVAT TÄSSÄ:

Löydä ongelmakohdat: TG165:lla voit kuvata laajoja 
alueita, jolloin tunnistat mahdolliset ongelmakohdat ja 
tiedät tarkalleen mistä lämpötilalukemat on mitattava.

Säästä aikaa: Lämpökuvioiden näkeminen lämpökuvassa 
poistaa turhaa arvailua ja nopeuttaa vianmääritystä.

Paranna tilannetietoisuutta: Kuvaa laitteistot 
tai sähköjärjestelmät turvallisen välimatkan päästä 
tarkkuudesta tinkimättä.

Dokumentoi työsi: Älä jätä varaa erimielisyyksille. 
Lämpökuvat todentavat korjauksien tarpeen, ja "ennen ja 
jälkeen" -kuvat varmistavat korjauksien oikeellisuuden. 

Erotu kilpailijoistasi:  Houkuttelevat lämpökuvat tekevät 
asiakkaistasi kanta-asiakkaita.

TUTUSTU TÄYDELLISEEN 
VALIKOIMAAMME

TESTAUS- JA MITTALAITTEET
Videoboreskoopit / tutkimuskamerat, pihtivirtamittarit, 
yleismittarit, kosteusmittarit, kosketuksettomat AC- 
jännitteenkoettimet

E-SARJA KOHDISTA & KUVAA / AMMATTIKÄYTTÖÖN
FLIR-lämpökamerat E4, E5, E8, E40, E50, ja E60 tarjoavat 
erinomaista suorituskykyä usein toistuviin lämpökamera 
tarkastuksiin/-diagnostiikkaan

T-SARJAN KORKEAA SUORITUSKYKYÄ
FLIR T-sarjan kamerat nostavat tuottavuuden ja 
pikselimäärän uudelle tasolle

www.flir.com/TG165

Jälleenmyyjäsi:

101314_EN



Esittelyssä FLIR TG165 pistelämpökamera
LÖYDÄ TAVALLISILLE MITTAUSLAITTEILLE NÄKYMÄTTÖMIEN 
ONGELMIEN MAAILMA
TG165 kuroo umpeen yksipistemittareiden ja FLIRin legendaaristen 
infrapunakameroiden välistä kuilua. Sen lämpökuvantamisen avulla löydät 
lämpötilaan liittyvät ongelmat, jotka jäisivät havaitsematta tavallisilla 
pistemittauslaitteilla. Se nopeuttaa työtäsi ja voit olla varma, että mitään tärkeää 
ei ole jäänyt huomaamatta.  

FLIRin omalla Lepton®-mikrolämpökameralla varustettu TG165 auttaa 
sinua tunnistamaan lämpökuviot, mittaamaan lämpötilan luotettavasti 
ja tallentamaan kuvat ja tiedot raportointia varten. Sen etäisyyden ja 
kohteen suhdeluku on 24:1, joten voit ottaa tarkat lukemat turvallisen 
välimatkan päästä. Intuitiivisilla valikon kuvakkeilla ja kahdella 
laserosoittimella varustettu TG165 on helppo käyttää. Maailman 
lämpöteknologian markkinajohtajan valmistamasta kestävästä 
TG165:stä tulee nopeasti ensisijainen lämmönmittauslaitteesi. 

 
TÄRKEIMMÄT EDUT

• Näet lämpöongelmat selkeästi

• Mittausalue –25... +380 °C

• Dokumentoi työsi kuvien kera

•  Voit luottaa sen vankkaan 
kestävyyteen 

• Kohdista oikeaan pisteeseen

• Nopea vianmääritys

•  Mittaa turvallisemmin ja 
tietoisemmin

• Sopii jokaiseen budjettiin
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Lämmin seinään upotettu 
putki

LVI-tarkastukset Mekaaninen 
ylikuumeneminen

Ennaltaehkäisevä huolto Jäähdytysongelmat Kuumentuneet sulakkeet Sähkölaitteiden vianmääritys

AVAINOMINAISUUDET

FULL PRODUCT
WARRANTY*

DETECTOR 
WARRANTY*

Virheettömät lämpöhavainnot 
– FLIR Lepton tarjoaa luokkansa parhaan kuvanlaadun

Kannettava, ergonominen muotoilu  
– tasapainotettu, pitävä kahva

 
Jalustaliitäntä / hihnakiinnitys

Helppo käyttää 
– Intuitiiviset painikkeet ja valikon kuvakkeet

Vankka ja luotettava
– Kestää pudotuksen 2 metrin korkeudelta

Kaksi laserosoitinta
– Rajaa kohdealueesi

Kätevä liipaisinlaukaisin
– Aktivoi laserit ja vangitsee kuvat

Tallenna kuvat ja tiedot
– Vaihdettava micro-SD-kortti ja mini-USB-portti  
 kuvien ja sisäänrakennetun akun lataamista varten
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