
TG165 VISER DET VIKTIGSTE  
VED DIREKTEFEILSØKING

“HVORFOR OPPGRADERE TIL 
TG165 FRA EN IR-PUNKTMÅLER?”
Analyse med TG165 er ganske fjernt fra temperatur-
målinger med et IR-termometer.

 
DETTE ER FORSKJELLEN:

Ser feil: TG165 skanner store områder slik at du kan op-
pdage potensielle problempunkter og vite nøyaktig hvor  
du skal foreta temperaturmålinger.

Sparer tid: Når du kan se varmemønstre i termografibild-
ene, slipper du å gjette, og feilsøkingen går mye raskere.

Forbedrer situasjonsbevisstheten: Skann utstyr eller 
elektriske systemer fra tryggere avstander samtidig som  
nøyaktigheten opprettholdes.

Dokumenterer arbeidet: Det er ingen tvil om hva kamer-
aet ser. Termografibilder kan bekrefte hvilke reparasjoner 
som er nødvendige, og "før-og-etter"-bilder kan bekrefte 
at reparasjonene ble utført på riktig måte. 

Skiller seg fra konkurrentene: Når du kan dele fasciner-
ende termografibilder med kunder eller  
klienter, blir du deres foretrukkede kontaktperson.

SE HELE SERIEN VÅR

TEST- OG MÅLINGSVERKTØY
Videoendoskoper/inspeksjonskameraer, klemmemålere, 
multimetere, fuktighetsmålere og kontaktfrie  
spenningsmålere

DEN PROFESJONELLE E-SERIEN
Kameramodellene FLIR E4, E5, E6, E8, E40, E50 og E60 IR 
har overlegen ytelse for bruk til hyppige  
IR-inspeksjoner/-analyse

T-SERIEN MED HØYYTELSESKAMERAER
FLIR-kameraene i T-serien høyner standarden når det 
gjelder produktivitet og piksler

www.flir.com/TG165

Distribuert av

101314_NO



Lansering av FLIR TG165 spotvarmekamera
FINN EN SKJULT VERDEN AV FEIL SOM VANLIGE MÅLERE IKKE 
OPPDAGER
TG 165 fjerner forskjellen mellom resultater fra IR-termometre og FLIRs legendariske 
infrarøde kameraer, og med dette nye varmekameraet kan du oppdage temperaturfeil 
som ikke registreres av vanlige punktradiometre. Dermed kommer du til å arbeide 
raskere, og du kan være trygg på at du ikke overser noe viktig.  

TG 165 har FLIRs eksklusive Lepton®-mikrovarmekamera, som du kan 
bruke til å oppdage varmemønstre, foreta pålitelige temperaturmålinger 
og lagre bilder og data i rapporter. Og med et punktforhold på 24 til 
1, kan du foreta nøyaktige lesinger fra tryggere avstander. TG165 er 
enkelt å bruke, og det har intuitive menyikoner og doble laserpekere. 
Det bestandige TG 165-kameraet er bygget av det verdensledende 
selskapet innen termoteknologi, og det kommer raskt til å bli det 
varmekameraet alle vil ha. 

 
HOVEDFORDELER:

• Tydelig se varmefeil

• Foreta målinger fra -25° til 380° C

• Dokumentere arbeidet med bilder

• Pålitelig og robust bestandighet 

• Fokus på de riktige stedene

• Rask feilsøking

•  Legger til rette for en tryggere og 
mer årvåken arbeidssituasjon

• Ikke for dyrt for noe budsjett
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Varmeavløpsrør i veggVVS-inspeksjoner Mekanisk overoppheting Forutsigelig vedlikehold Kjøleproblemer Varme sikringer Elektrisk feilsøking

HOVEDFUNKSJONER

FULL PRODUCT
WARRANTY*

DETECTOR 
WARRANTY*

Nøyaktig varmeregistrering 
– FLIR Lepton leverer den beste bildekvaliteten i sin klasse

Bærbart og ergonomisk design  
– balansert og godt grep

 
Stativmontering/festesnoranordning

Enkelt og brukervennlig 
– Intuitive knapper og menyikoner

Robust & pålitelig
– Tåler et fall på 2 meter

Doble laserpekere
– Fokusering av motiv

Praktisk utløser
– Aktiverer lasere og fryser bilder

Lagring av bilder og data
– Fjernbart mikro-SD-kort, mini-USB-port for  
 nedlasting av bilder og lading av det interne batteriet
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